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Sokakban az az elképzelés él, hogy a pedagógusok június
közepén bezárják a tanterem ajtaját, elhagyják az iskolát,
és augusztus 20-áig a megérdemelt szabadságukat töltik.
Ez sohasem volt így! Akik így gondolkodnak, azok a gye-
rekeik szabadidejét veszik alapul. Egy igazgató kollégám a
következõket mondta a minap:„Képtelen vagyok úgy össze-
sûríteni a feladatokat, hogy a munkatársaimnak a törvényben
leírt szabadságokat kiadjam!” Mi, akik a pedagóguspályát
hosszabb-rövidebb ideje mûveljük, pontosan tudjuk,
hogy a hosszú nyári szünet csupán a képzelet világában lé-
tezik. Ahogy az eredményes munkához naponta fel kell
készülni, úgy a folyamat lezárására is idõ kell. Talán nem
zavar meg senkit, ha a mûvészetek világából hozok egy
példát. Egy opera nyitánnyal indul, a függöny még nem
ment szét, a zenekari árokból azonban már az elkövetke-
zendõ elõadás zenei témái hallatszanak, s az elõadás vé-
gén is van egy lezárás, úgynevezett finálé, amely a tartal-
mi és zenei összegzést hivatott megadni. Nos, valahogy ez
a dramaturgia érvényes az iskolák világára is.

De térjünk vissza az iskolába!
Napjaink pedagógusa július 1-je elõtt nem képes a sza-

badságát elkezdeni. Most nem kívánok az adminisztráci-
ós munka túltengésérõl szólni, bár az ilyen jellegû felada-
tokat is el kell végezni, de mindenkinek érdemes lenne
megtudnia, hogy az iskolák életének szerves része az
értékelés és a következõ idõszak céljainak meghatáro-
zása. Ezt a feladatot nem lehet elhagyni, nem lehet meg-
spórolni. Ami június harmadik és negyedik hetében tör-
ténik, az kevéssé látványos, de meghatározó szereppel
bír. Minden iskola büszke a kisebb közösségeire, azokra,
amelyeket szakmai munkaközösségeknek nevezünk. Ez
a leghatékonyabb fórum. A szakmai munkaközösségben
szó esik ugyanis egy-egy szaktárgy tanításának kérdései-
rõl. Itt lehet valóban a szakmáról és elsõsorban a módsze-
rekrõl szólni, eszmét cserélni. A kollégák igénylik ezeket
a szakmai beszélgetéseket, hiszen a tanév során ritkán
nyílik erre lehetõség. S ezeken a megbeszéléseken válik,
illetve válhat bizalomteljessé az együttmûködés, amely-
nek hosszú távon van igazán jelentõsége.

Amint a munkaközösségek befejezik, lezárják az éves
munkájukat, akkor a magasabb szintû csoportok szintjén
folytatódik a munka. Nem fölösleges összejövetelek ezek
a forró nyári napokon. Ahhoz, hogy a következõ tanév
jól induljon, hogy az iskola egyedi, csak rá jellemzõ céljai
megfogalmazásra kerüljenek, szükségesek ezek az össze-
jövetelek. És elengedhetetlen a pedagógusok nyílt, kri-
tikus, önkritikus megszólalása is. S ennek az aprólékos,

sokszor sziszifuszi munkának egy hatalmas eredménye
bizton lesz; megteremtõdik a közös nyelv. Magabiztos-
sá válik a pedagógus, s minden cselekedetével, tettével
azt üzeni, hogy érdemes együtt munkálkodnunk. Ettõl
lesz az iskolának egyedi arculata, amelyre még akkor is
szükség van, ha napjainkban ez a cél halványodni látszik. 

Mire a munka végére jut a nevelõtestület, már júliust
írunk. S akkor még jó páran táboroztatnak, kirándulást
szerveznek. És szemmel láthatóan rövidülnek a napok is. 

Szóval, a sokak által annyira irigyelt nyári szünet nem
is olyan hosszú. 

Most azonban kedves kollégáimnak kívánok kellemes
szünidõt. Kívánom, hogy legyen idejük a családdal való
idõtöltésre, az el nem olvasott könyvek megismerésére,
sportolásra vagy egyszerûen csak lazításra.

A következõ két eset ez év tavaszán történt. Érdemes
néhány jelenségre a figyelmünket irányítani. 

Vajon mindenki méltó
a segítésre?

Valamit elmerülten írok, megcsörren a telefonom, ám
a mondatot be akarom fejezni, így négy csörgetés után
veszem fel. Ismeretlen, ingerült nõi hang szól hozzám: 

– Már azt hittem, magát sem érem utol. Segítsen rajtam.
Nagy bajban vagyok!

– Asszonyom, kivel beszélek?
– Az most mindegy, egy anya vagyok, aki küzd a gyereké-

ért. Segítsen!
A hívó fél hosszú és indulatos mesébe kezd úgy, hogy

nem ismerjük egymást, soha nem találkoztunk, egy isme-
rõse tanácsára keresett meg. A dolog lényege, hogy az
egyik gyereke szeptemberben kezdené meg az elsõ osz-
tályt, ám az iskola, ahova a 9 éves testvére harmadik éve
jár, nem akarja befogadni a gyereket. Megteheti ezt az
intézmény, hiszen az agglomerációban van a család beje-
lentett lakása, s az iskola a fõváros szívében van. Próbá-
lom nyugtatni az anyukát, aki a szavaimra nem is kíván-
csi. Ömlik belõle a szó. Minden mondatával a tanítónõ-
ket, az igazgatót és az iskolát szidja. A hatperces telefon
óráknak tûnik. Amikor végre levegõt vesz, akkor jutok
szóhoz. Elõször nyugtatni próbáltam, ám be kell valljam,
nem sok eredménnyel. Ismét a kifogásait sorolja, illetve
azokat a pontokat emelte ki, ahol az iskola – véleménye
szerint – megsértette õt és a harmadikos gyerekét. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Nyári hónapok
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– Asszonyom, de ha ennyire nincs megelégedve az iskolá-
val, akkor miért akarja a kisebbik gyerekét is ide vinni? – te-
szem fel a kérdést. 

– Nem érti, nem akarom a két gyereket két iskolába járat-
ni! Egyedül nevelem õket, nem várhatják el tõlem, hogy reg-
gelente több helyre szaladgáljak. Méltányosság is van a vilá-
gon. Adjanak helyet a gyerekemnek! 

A szülõi indoklás logikus, s magam is azt gondolom,
hogy a testvéreknek egy iskolába van a helyük. Arra te-
szek ígéretet, hogy az igazgatót megkeresem, s kipuhato-
lom, miért utasítja el a kérést. 

Az igazgatót ismerem, egy-két alkalommal közös mun-
kában vettünk részt. Korrekt, jó vezetõnek tartom, sõt
azt is tudom róla, hogy gyerekbarát ember. 

Telefonon hívom, elég gyorsan eljutok hozzá. Elmon-
dom a telefonálásom okát. Elõször egy mély sóhajt hal-
lok, majd hosszabb szünet következik, ezt követõen kezd
bele a történetbe. 

– Nem vártam mást ettõl az anyukától! A harmadikos
gyerekkel sok-sok probléma van, ami szülõi elhanyagolás kö-
vetkezménye. 

A lényeg a következõkben foglalható össze: az iskolás
gyerek majdnem mindennap legalább egyórás késéssel ér-
kezik. A hét öt napjából legalább négy reggel csak 9-kor
vagy késõbb lépi át az iskola küszöbét. S miután messze
laknak, s autóval érkeznek, az édesanya felelõssége, hogy
mikor ülnek autóba. Kezdetben az osztálytanító szólítot-
ta fel a szülõt a házirend betartására, ám késõbb az igazga-
tónak kellett eljárnia. Minden találkozás hatalmas kiro-
hanásokkal járt. Az anya hangosan és indulatosan ma-
gyarázta el, hogy a gyerekét egyedül nevelõ szülõnek se-
gítséget kell adni, s a munkába érkezést lehet rugalmasan
is kezelni. Egyszerûen nem hajlandó a szabályokat betar-
tani. Az eltelt három év következményeként a harmadi-
kos gyerek fegyelme sokat romlott, a korábbi érdeklõdése
eltûnt, s kezd olyan hangot megütni a tanítójával, amely
megengedhetetlen, ám tudható, hogy az anya otthon ki-
mondott mondatait kritika nélkül ismétli meg.

– Nem akarom állandóvá tenni a vitákat, a szülõi vádas-
kodásokat. Nekünk ez az egy gyerek is meghaladja az erõn-
ket. A vezetõnek idõnként a munkatársait is meg kell védenie.
Most tartunk ennél a pontnál – fejezi be kollégám a törté-
netet. 

– Mégis, a testvér ürügyén nem lehetne valamit tenni? –
teszem fel a kérdést. 

– Ismeretségünkre való tekintettel hajlandó vagyok gon-
dolkodni a kérdésen, de a pedagógusokkal is kell a dologról
beszélnem. 

Néhány köszönõ szó után abban maradunk, hogy há-
rom nap elmúltával jelentkezem, s megkapom a választ. 

Újabb telefon, amikor is én hívom az anyát. Elmon-
dom, hogy türelmet kér az iskola. S azt is tudtára adom az
anyukának, hogy az iskola véleménye nem túl pozitív el-
sõsorban a szabályok betartását illetõen. 

– Hát már errõl is ország, világ elõtt beszélnek! Milyen is-
kolába járatom a gyerekem? 

– Asszonyom, önnek tudnia kell, hogy az iskolai szabályo-
kat mindenkinek be kell tartania. Azok az eredményesség ér-
dekében születnek. 

– Akkor lesz eredményes a gyerekem, ha jól érzi magát a
közösségben. Ha mindent kifogásolnak, akkor elveszíti a tü-
relmét, s kedvetlen lesz. Azok a késések is eltúlzottak. Más ta-

nuló is késik, s abból nem csinálnak ekkora cirkuszt – kapom
az ellentmondást nem tûrõ feleletet.

– Nem csak a gyereknek, a szülõnek is alkalmazkodnia
kell az iskolai elvárásokhoz! – zárom le a vitát. 

Három nappal késõbb keresem az igazgatót, aki azt
mondja, sikerült az egyik kolléganõvel megbeszélnie,
hogy a leendõ elsõ osztályába befogadja a kisfiút. Az
anyuka keresse fel az iskolát, a többit megoldják. 

Az igazgató üzenetét tolmácsolom a szülõnek. Ismét
arra kérem, hogy próbáljon meg együttmûködõen visel-
kedni az iskolával. Elköszönünk. Titkon azt remélem,
többet soha nem hallunk egymásról. 

Ám néhány nap múlva ismét cseng a telefonom.
– Maga aztán jól elintézte! Bementem az iskolába, vittem

a papírokat, beírattam a gyereket. Majd megkérdeztem, ki
lesz a tanító. Megtudtam, hogy Margit nénihez kerülünk.
Tudja, hogy az milyen egy ember? Öreg is, begyöpösödött is,
szigorú is, tehát a gyerekeket nem szereti. Ilyen nekünk nem
kell! – harsogja az anya. 

– Hölgyem – mondom legalább olyan hangerõvel, ami-
lyet a vonal túlsó végérõl hallok –, ön a gyerek elhelyezését
kérte az iskolában. A tanító megválasztására nincs lehetõség.
Legyen hálás az igazgatónak, hogy a kisebbik gyereket is be-
fogadták!

Már épp leraknám a telefont, amikor az anyuka a kö-
vetkezõket mondja:

– Amihez magának egy hétre volt szüksége, azt én két nap
alatt elintéztem. Kijártam, hogy mindkét gyerekemet egy en-
nél jóval színvonalasabb iskola fogadja szeptembertõl. Oda
viszem át õket. Ott biztosan nem aláznak meg naponta. 

– Sok sikert! – felelem, s azonnal befejezem a telefoná-
lást. 

Hetek teltek el az eset óta, s naponta jut eszembe ez a
lehetetlen helyzet.

Számomra tanulságos a történet. 
A történetet személyesen átélve azt gondolom, hogy

nem minden esetben kell, illetve lehet segíteni az embe-
rek egy részének. Fogalmazzunk pontosabban! „Vajon
mindenki méltó a segítésre?”

Egy újabb történet az iskola-
kezdés viszontagságairól

Az értelmiségi családban négy gyerek van. Az édesapa
jogász, az édesanya építész. Igen elfoglaltak, ezért a gyere-
keiket komoly önállóságra nevelték, nevelik. Tulajdon-
képpen ez az elgondolás sikeres. A gyerekek a helyükön
vannak, együttmûködõek. Törés csak a legifjabb gyerek
esetében mutatkozik. Ám errõl egy kissé késõbb szólunk.

A legidõsebb, Mónika már az érettségire készül, tehet-
séges, szorgalmas, önálló lány, akinek pontos elképzelése
van az életérõl, bölcsész szeretne lenni. Már a második
felsõfokú nyelvvizsgáján is sikeresen túlvan. A tanulás
mellett jut ideje a sportolásra és a barátokkal, barátnõk-
kel való idõtöltésre. S mint a család elsõ gyermeke, talán
õ vállal legtöbbet a kisebbekkel való törõdésbõl. 

Tamás a második, nõvérénél alig másfél évvel fiata-
labb. Gimnáziumi tanuló. Türelmetlen személyiség, ma-
gának, de másoknak sem igen hagy idõt az elmélyülésre.
Mindent gyorsan szeretne elvégezni, mondjuk inkább
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úgy, letudni. Talán az is erõsíti ezt a nyugtalanságot, hogy
naponta két-három órát edz, kiválóan kajakozik, ezért az
élsportolók között tartják számon. Késõn és fáradtan ér
haza az edzésekrõl, a családi élet mindennapjaiban ke-
véssé vesz részt. 

Gyöngyi most fejezi be az általános iskolát. Talán a leg-
kiegyensúlyozottabb, és ezért a legkiszámíthatóbb gyerek
a családban. Egy-egy családi konfliktust mosolyával eny-
híti. Kevésbé tehetséges gyerek, de kitartó igyekezetével
jó eredményeket ér el. Azt mondhatjuk, hogy a szorgal-
mával mindent pótol. Természetesen õ is próbálkozott a
sporttal, de nem szerette a másodpercekért folytatott har-
cokat. Harmadik osztályos volt, amikor azt kérte a szülei-
tõl, hogy engedjék inkább rajzolni. Választása sikeres volt,
már több pályázatról is díjakkal tért vissza.

Hétéves a legkisebb gyerek, Kristóf. Nyurga, a korosz-
tályánál magasabb, erõsebb fiú. A gyerekközösségben
nagyon jól érzi magát, bátran vállalja a vezetõi szerepet.
Minden játékban benne van, gyakran õ a kezdeményezõ.
Ahhoz azonban sem kedve, sem türelme sincs, hogy nyu-
godtan üljön 6-8 percet. Ezer és egy okot tud felsorolni,
miért is nem jó, ha õ éppen rajzol, rendezget, vagy társas-
játékkal játszik. Ez a belsõ nyugtalanság vezetett oda,
hogy az óvoda az elõzõ tanévben lebeszélte a szülõket az
iskolakezdésrõl. 

Kristóf tehát maradt az óvodában. Szeptemberben na-
ponta meg kellett küzdeni a szülõknek azzal, hogy eljus-
son a gyerek az óvodába. Az történt ugyanis, hogy a ba-
rátok nagy része iskolás lett, s a fiúcska nem érezte jól
magát a kisebbek között. 

– Mami, ez nem igazság, hogy én ezekkel a picikkel vagyok
együtt! – mondta keservesen minden reggel. 

– Kristóf, keress barátokat, s akkor majd jól érzed magad!
– válaszolta az anyuka. 

Novemberre rendezõdött minden, barátokra talált a
gyerek. Ám az alapprobléma, a nyugtalansága semmit
sem változott. Így jutottak el egy pszichológushoz, aki fi-
gyelmesen hallgatta végig a szülõket, majd Kristóffal is
beszélgetett. Legalább három találkozás után foglalta
össze a véleményét, amely a következõt tartalmazta. 

A gyerek nyugtalansága egy külsõ jel, amely az önbi-
zalom hiányára vezethetõ vissza. A gyerek hárít, azaz
kimenekül a kudarcos helyzetekbõl, melyet látványos
mozgással ad a külvilág tudtára. Minden bizonnyal már
megtapasztalta, hogy azok a feladatok, amelyek során az
elvont gondolkodásra, a kreativitásra vagy egyszerû kéz-
ügyességre van szükség, ott eredménytelen. Azt látja,
hogy a korosztálybeli gyerekek sikeresek. Így a probléma
okát itt kell keresni. Úgy kell iskolába lépnie, hogy átél-
jen sikereket, de a feladattudat erõsítését semmiképpen
sem szabad erõszakkal megvalósítani. A véleményt adó
szakember azt is elmondta, hogy lehetõség nincs az óvo-
dai élet meghosszabbítására. 

– Kristóf egyébként is már magasabb, nagyobb, mint a tár-
sak. Megfelelõ iskolát, türelmes, szeretõ tanító nénit kell ke-
resni! – zárta be a beszélgetést a pszichológus. 

A szakember véleménye cseppet sem könnyített a
helyzeten. A családnak és az óvónõknek közös progra-
mot kellett kidolgozniuk arra, hogy Kristóf iskolakezdé-
sét tudatosan segítsék. 

Kristóf délutánonként már régen nem aludt. Ismerte
azt a szabályt, hogy csendben kell lennie, hogy társai pi-

henhessenek. Éva néni – megismerve a pszichológus vé-
leményét – magához szólította a fiút, s fejlesztõ jellegû
feladatokkal kínálta meg a gyereket. Ez a négyszemközti
kontaktus jót tett Kristófnak. Hosszabb idõn át tudott a
kapott feladatra figyelni. A 6-8 perces idõszakot körül-
belül egy hónap alatt 15 percre vitték fel. 

A család is megismerte Kristóf problémáját. A legna-
gyobb segítséget Gyöngyi, a nyolcadik osztályos gyerek
adta. Minden délután foglalkozott az öccsével. Olyan öt-
letes feladatokat adott neki, amit a fiú örömmel hajtott
végre. Amikor például a rajzfoglalkozáson csendélet volt
a feladat, akkor Kristóf állíthatta be a tárgyakat, amelye-
ket a nõvére pillanatok alatt megrajzolt. Együtt örültek a
megszületõ alkotásnak. A két testvér majdnem mindent
együtt csinált otthon. Gyöngyi anyáskodó természete
megerõsítette kapcsolatukat. 

Április a beíratás idõszaka. A szülõk a következõkép-
pen gondolkodtak. Mónika tanító nénije sajnos már
nyugdíjas, pedig õ lenne az igazi. Tamás és tanító nénije
között nem mindig volt zökkenõmentes a kapcsolat, fé-
lõ, hogy Kristófot elõítélettel fogadná. Gyöngyi tanító
nénije vidékre költözött. De akkor hova vigyék a gyere-
ket? A család tanácstalansága teljes volt. Nem akartak
semmit sem a véletlenre bízni, tudták, Kristóf csak akkor
lehet eredményes, ha olyan személy indítja el az iskola
világában, akit képes elfogadni. 

Kapóra jöttek az iskolalátogatások. Három helyre is
ellátogatott az édesanya és fia. Kristóf nagyon figyelme-
sen szemlélte az iskolákat. Fontos volt számára a környe-
zet szépsége, a dekoráció frissessége, ám ennél még lé-
nyegesebb a tanító kedvessége, nyitottsága. 

A harmadik látogatást követõen a gyerek az iskolából
kilépve az anyjához fordult: 

– Mami, ne is menjünk tovább! Én ide szeretnék járni. 
– Mi tetszik ebben az iskolában? – tette fel a kérdést az

anyuka.
– A tanító bácsi, András bácsi olyan, mint apu. Mosoly-

gós, türelmes, kedves. Vele szívesen dolgoznék. 

Így történt meg az, hogy Kristóf döntött további sorsát
illetõen.

A gyerek tehát a maga választotta iskolába és tanító-
hoz került. 

Hogy jól választott, annak ékes bizonyítéka, hogy az
elsõ évet most sikerrel fejezte be. A kezdeti nyugtalansá-
ga elmúlt. Már biztosan oldja meg a feladatokat, minden
osztálytársa a barátja, tanítóját szereti, s András bácsi is
elismeri a gyerek képességeit, gyakran dicséri, biztatja
Kristófot. 

Végezetül mit is mondhatnék? Talán ennyit: ha öröm
az iskola, akkor az akadályok is legyõzhetõk. 

!"!"!
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* Elõzõ lapszámunkban Csépe Valéria megállapításá-
ra reflektálva – „A magyar iskolában megállt az idõ” – ve-
tettük fel a kérdést, hogy; „vajon mikor?”

Az 1906-ban alakult Magyar Gyermektanulmányi
Társaság lapja, „A gyermek” volt az egyik legfõbb fóru-
ma a XIX. századi iskola megújítását célzó hazai és kül-
földi törekvések bemutatásának. A Nagy László men-
torálásával és Domokos Lászlóné vezetésével mûködõ
Új iskola pedagógiai programja a gyermekek testi-lelki
fejlõdési törvényeihez való alkalmazkodásra épült. Az
1915–49 között mûködõ intézmény, a módszereivel

szemben megfogalmazott kritikák ellenére is a magyar
pedagógiatörténet egyik legelõremutatóbb, máig ható
kezdeményezésének tekinthetõ.

(Forrás: Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin: Új iskolák
Magyarországon a XX. század elsõ felében, 1996.,
http://kerikata.hu)

A gyermek címû folyóirat idézett száma – melyben az
iskolaalapítást megelõzõ 1914. június 16-i nyilvános szü-
lõi értekezleten elhangzott gondolatok olvashatók –
honlapunkról is elérhetõ: www.tanitonline.hu/Könyv-
tár/Neveléstörténet

Korányi István Nem csak
magunk közt
„Hurrá, nyaralunk!”

Nem egy szülõnek fejtörést okoz, hogyan biztosítsa a nyá-
ri szünet teljes idejére gyermeke felügyeletét. Azoknál a
jobb helyzetben lévõ családoknál (jobb helyzetnek kell
tekintenünk, ha mindkét szülõ foglalkoztatott), ahol
mindkét szülõ teljes munkaidõben dolgozik, de jövedel-
mük csak gondos beosztással elegendõ a tisztes megélhe-
téshez, a jelen munkapiaci viszonyok mellett jellemzõen
nem tudnak két és fél hónapot kivenni, illetve kimarad-
ni a munkából. A gyermekek nyári foglalkoztatását és
felügyeletét biztosító forprofit vállalkozások szolgáltatá-
sai csak magasabb jövedelmi szint felett rendelkezõ csa-
ládok számára érhetõk el. Az iskola, pontosabban az ok-
tatási rendszer önmagában nem képes megszüntetni a
társadalmi különbségeket (botor dolog is lenne ilyen el-
várás, illetve célkitûzés), de a különbségek hatásait erõ-
sítheti, vagy tompíthatja. A tompításra az iskolarendszer
mellett vagy ellenére mindnyájunknak, ha szerényen is,
de megvan a lehetõségünk, vannak eszközeink. Törté-
netem végén ezeket a lehetõségeket, eszközöket ajánlom
figyelmükbe. 

– Beszéltél a mamával?
– Még nem.
– Most már kéne vele beszélni. Tudnunk kell, hogy vállal-

ja-e Zolikát.
–Persze, hogy vállalja, eddig is vállalta. Tavaly is vele volt,

nem?
– Jó, jó, de mégis, az a biztos, ha õ mondja, hogy jön.
– Jön. Június második felében itt lesz. A többit kell megol-

dani. Júliból két hét megvan, amikor megyünk a tóhoz.
– Még azt is ki kell spórolni.
– Az nem lesz olyan sok, a cafeteriából megy.
– Akkor is kell valamennyi.
– Majd nem költünk minden hülyeségre.
– Strandbelépõ, Zolikának fagyi, üdítõ, csúszda, meg a te

két söröd…
– Fagyi, csúszda, a többit a boltból visszük magunkkal.

– Na, jó, hagyjuk! Akkor is júliból több, mint a felére nincs
semmi, és ott van még az augusztus. Hova tesszük akkor Zo-
likát? A fõnöknõm nagyon rendes volt, kinyomtatott az inter-
netrõl egy csomó nyári tábort. Sport, meg nyelvi, meg kézmû-
ves, meg ki tudja még mik, de nem tudom, kiknek csinálják.
Akik azt ki tudják fizetni, azok tuti a tengerhez mennek, vagy
szafariznak. Nem nekünk találták ki, az biztos.

– Tavaly is megoldottuk, idén is lesz valahogy.
– Tavaly szerencsénk volt, Péterék elvitték magukkal két

hétre, utána meg a Mari vigyázott rá. Nem mehetek oda Pé-
terhez, hogy nem vinné-e el idén is Zolikát. Marinak is meg-
van a maga programja.

– Miért? Péter a keresztapja, Mari meg a keresztanyja.
Szerintem nyugodtan meg lehet kérdezni.

– Mindenképp szabadságot kell kivenni. A nyaralás után
marad tíz napom. Abból három nap kell tartalékba, kará-
csonyra, így én max. egy hetet tudok itthon lenni. Neked van
két heted, az három hét. Még mindig van három hét lyuk.
Annyit nem tudunk csúszóba elintézni.

– Nem tudom, amikor mi voltunk gyerekek, a te anyád is,
meg az enyém is megoldotta valahogy.

Az anyuka fõnökének példáját követve, magunk is
feltérképezhetjük a gyerekeknek szóló nyári progra-
mokat. Mi is kezdhetjük az interneten a gyûjtést. 

További lehetõség a társintézményeknél való tájé-
kozódás. Társintézményeknél elsõsorban a család- és
gyermekjóléti szolgálatra gondolok, de a mûvelõdési ház,
gyermek- és ifjúsági ház nyári programjait is érdemes
böngészni.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok hangsúlyos te-
vékenysége a prevenció. Ezt feladatuknak rendeli az
1997. évi tv. a gyermekek védelmérõl és a gyámigazga-
tásról szóló törvény (lásd jegyzet). A nyári szünetben
nagy esélye van a gyerekeknek felügyelet nélkül ma-
radni, mely különös veszélyeztetettséget jelent szá-

# # #
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mukra. Ez a veszély nemcsak a nagyobbakat, az alsós
korosztályt is érinti. Ahhoz, hogy megelõzzük a gyerekek
csellengését, nemcsak közösségi helyek mûködtetésére
és szervezett programokra van szükség, hanem az egyes
gyerekek családi helyzetét jól ismerõ tanítók közre-
mûködésére, közvetítõ szerepére is.

A szolgálatok településtípustól és körülményeiktõl füg-
gõen különbözõ módon végzik prevenciós tevékenységü-
ket. A célra elkülönített források mellett pályázati úton
juthatnak többletforrásokhoz, melyekbõl fedezni tudják
programjaik költségeit. Így a forrásoktól függõen térítése-
sek, vagy térítésmentesek a szabadidõs programjaik. A
programokra elsõdlegesen a már velük kapcsolatban lévõ
családok körébõl regrutálják a résztvevõket. Fontos szem-
pont a rászorultság, anyagi körülmények, veszélyeztetett-
ség foka, illetve mibenléte. Mindezek mellett kapacitás-
tól függõen természetesen fogadnak a nyári programok-
ra olyan gyerekeket is, akik korábban nem voltak kap-
csolatban a szolgálattal, de felügyeletüket nem tudják
megoldani. A programokban való részvétel nem jelenti
azt, hogy a gyerek adatai a szolgálat nyilvántartásába ke-
rülnek, a szülõknek nem kell megbélyegzéstõl tartani-
uk. A szolgálatok adatkezelését szigorúan szabályozzák
a vonatkozó rendeletek és az etikai szabályok.

Még egy lehetõség 
a csellengés megelõzésére:
szülõi közösség szervezése

Nem tartom elképzelhetetlennek, sõt tapasztalatból
tudom, hogy vannak szülõk, akik szívesen vállalják saját
gyermekük mellett másik gyermek felügyeletét – ha nem
is a teljes szünidõre, egy-két, vagy akár több napra – az
is nagy segítség. Azoknak a családoknak, ahol nincs na-
gyi, nagynéni és más segítség, jól jön az osztálytárs vagy
iskolatárs szüleinek szolgálata. Ez idõben eltolva viszo-
nos is lehet. Nekünk „csak” annyit kell tennünk, hogy az
iskolai közösségben, vagy szûkebben az osztályközös-
ségben segítünk felmérni az igényeket, és összehozzuk
a „keresleti-kínálati oldalt” naptárhoz igazítva. Ehhez
elég megkérni a szülõket, hogy az egyik naptáron jelöljék
be azokat az idõpontokat, melyeken szeretnének a gyere-
küknek felügyeletet, a másikon, mikor õk vállalnának
felügyeletet. A naptár tartalmazza a nyári szünet minden
napját délelõtti, délutáni bontásban (lehet gyerek, aki-
nek csak fél, vagy töredék napra kell felügyelet). A szü-
lõk önszervezõdését kell elindítanunk és támogat-
nunk. Biztos vagyok abban, hogyha a szülõk önszervezõ-
dése elindult, a programokat már õk maguk fogják siker-
rel, a gyermekeik legnagyobb örömére összeállítani.

Legyen a nyári szünet minden gyereknek és önnek is
örömteli, felhõtlen vakáció! Jó pihenést és feltöltõdést
kívánok.

Jegyzet
Gyermekjóléti szolgáltatás
39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyer-

mek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelé-
sének elõsegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosí-
tó támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz
való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az
egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek
megelõzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hoz-
zájutás megszervezése,

c) a szociális válsághelyzetben levõ várandós anya tá-
mogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,

d) a szabadidõs programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek

veszélyeztetettségének megelõzése érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelõ és jelzõ rendszer mû-

ködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemé-
lyek részvételének elõsegítése a megelõzõ rendszerben,

b) a veszélyeztetettséget elõidézõ okok feltárása és
ezek megoldására javaslat készítése,

c)aza)pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meg-
határozott személyekkel és intézményekkel való együtt-
mûködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

a) családgondozás a családban jelentkezõ mûködési
zavarok ellensúlyozására,

b) a családi konfliktusok megoldásának elõsegítése,
különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolat-
tartás esetében,

c) az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a ha-
tósági beavatkozás kezdeményezése,

d) javaslat készítése a gyermek családjából történõ ki-
emelésére, a leendõ gondozási helyére vagy annak meg-
változtatására.

Gyermekjóléti szolgálat
40. § (1) A települési önkormányzat a 39. §-ban meg-

határozott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányí-
tását és összehangolását gyermekjóléti szolgálat mûköd-
tetésével vagy családsegítõ szolgálat keretében, illetve a
külön jogszabályban meghatározott képesítési elõírások-
nak megfelelõ személy foglalkoztatásával biztosítja (a to-
vábbiakban együtt: gyermekjóléti szolgálat).

(2) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a védõ-
nõi szolgálattal – szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban
foglaltakon túl

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élõ
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslá-
sa érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-ne-
velési tervét,

d) szervezi a helyettes szülõi hálózatot,
e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvé-

delmi feladatának ellátását,
f) felkérésre környezettanulmányt készít,
g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellá-

tások bevezetését,
h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésé-

nek megfelelõen vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni
szándékozók körülményeit.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szol-
gáltatás térítésmentes.
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Az iskolai tanulás, s ebbõl eredõen a tanítás tartalma és
módszere számos olyan hatásos elméletre és modellre tá-
maszkodva érthetõ meg mélységében, amelynek kihatá-
sa a mindennapi gyakorlatra az oktatás célrendszerében
és a pedagógiai munkában egyaránt meghatározó. A kog-
nitív fejlõdés elmélete ma egyike azoknak a vezetõ elmé-
leteknek, amelyeknek számos, köztük agykutatási ada-
tokra támaszkodó megállapításai a tanítás gyakorlatá-
nak átformálásához egyre nagyobb mértékben járulhat-
nak hozzá. A kognitív fejlõdésre vonatkozó ismereteink
ma már az oktatás tartalmának és módszereinek céltuda-
tos tervezését, s az erre épülõ, egyénre szabott oktatás

elterjedését teszik lehetõvé. A kognitív fejlõdés modell-
jei tulajdonképpen „csak” annyit tesznek, hogy a megfi-
gyelésekben, laboratóriumban és terepen (értsd: termé-
szetes helyzetekben) végzett vizsgálatokban és kísérle-
tekben nyert adatokat rendszerezve szakaszolják és kate-
gorizálják az életkorokhoz köthetõ általános jellemzõket
és ezek tipikus és atipikus változatait. Meggyõzõdésem,
hogy a 21. század második évtizedében iskolába járó ta-
nulók kognitív fejlõdésének ismerete és annak alkalma-
zása nélkül nincs sikeres tanítás. Ezért jelen írásban
azokat a pedagógusok, kiemelten pedig a tanítók számá-
ra fontos fejlõdési jellemzõket tekintem át, amelyek
iránytûként szolgálhatnak a kognitív, a fizikai és társas
fejlõdés megértéséhez. Az általános áttekintést követõ-
en a fõbb megállapításoknak azokat a tanulságait fogla-
lom össze, amelyek túlmutatnak az óraterveken, és segít-
hetik az egyes osztályszinteken az osztálytermi munka
irányítását, ha tetszik, alkotó „kézben tartását”. 

Csépe Valéria*

A rendszerváltás óta oly sokféle elvárást fogalmazott meg a mindenkori
oktatáspolitika, hogy nem csoda, ha mára sokan eltévedtek, elbizonytala-
nodtak közülünk. Felkértük hát a tanítóképzéssel és a kapcsolódó tudomá-
nyokkal foglalkozó mûhelyek vezetõ szakembereit, hogy foglalják össze
számunkra mindazt, amit az utóbbi évtizedek tapasztalataiból leszûrve, s
az azóta napvilágra került új kutatási eredmények ismeretében a 6–10 éves
gyerekek tanulási folyamatának tervezésekor és irányításakor fontosnak
tartanak figyelembe vennünk. Amit iránytûként ajánlanának nekünk ma-
napság, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású és tanulói öszszetéte-
lû intézményben gyakoroljuk hivatásunkat. Kezdeményezésünk jelentõsé-
géhez méltóan sorozatunk nyitányaként a Magyar Tudományos Akadémia
Közoktatási Elnöki Bizottsága elnökének gondolatait osztjuk meg olvasó-
inkkal. (A szerk.)

Iránytû a kisiskoláskori
kognitív fejlõdéshez

IRÁNYTÛ 
– A Tanító új, hiánypótló sorozata

É

D

KNy

* A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságá-
nak elnöke, akadémikus, kutatóprofesszor, kutatócsoport-vezetõ
egyetemi tanár, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ
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A kognitív fejlõdés természete
A kognitív fejlõdés tudományos alapvetése abból az

elfogadott és bizonyított tételbõl indul ki, hogy a képes-
ségek és készségek fejlõdése viszonylagos pontossággal
elõjelezhetõ. A fejlõdés szakaszainak fõbb jellemzõi is-
merhetõek, s bár a fejlõdés üteme eltérõ, minden gyer-
mek a kognitív, a fizikai, valamint az érzelmi és szociális
fejlõdés ugyanazon szakaszait járja végig. Bár a közérthe-
tõség miatt el kell hogy tekintsünk annak teljes bemuta-
tásától, hogy milyen tudományos felismerések vezettek
ennek az alapvetésnek a megértéséhez, azok a legfõbb
konkrét megállapítások, amelyek a tanító osztálytermi
munkájában fontosak, remélem, hogy önmagukban is
érthetõek. A kognitív fejlõdés megértése egyben lehetõ-
vé teszi a tanterv és az osztálytermi tevékenységek meg-
felelõ kiválasztását és olyan tanítási gyakorlat kialakítá-
sát, amely a tanulók számára kihívást, és nem frusztrá-
ciót jelent. A kognitív fejlõdés számos elméletének fõbb
megállapításai közül itt azt az öt alapvetést mutatom be,
amelyek ismerete a tanítói és így az osztálytermi munká-
ban igen fontos lehet (lenne).

1. Az egyes életkorokban a tanulók gondolkodási
jellemzõ igen eltérõek. 

Ez a gondolat azok számára, akik ismerik Piaget alap-
vetését a gondolkodás fejlõdésérõl, elsõ olvasásra nem
jelent meglepetést. Az viszont talán igen, hogy a kogni-
tív pszichológia nem kizárólag a gondolkodást tekinti
kognitív folyamatnak, hanem minden mást, amely az
egyén számára elérhetõ tapasztalás (ingerek, esemé-
nyek, történések stb.) kiértékelésének és aktív megal-
kotásának eredménye. Éppen ezért a kognitív folyama-
tok közé tartozik az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a
nyelv, a matematikai gondolkodás, s számos további kog-
nitív folyamat. Ezek együtt alkotnak egy egységes, kohe-
rens rendszert, s teszik lehetõvé a bennünket körülvevõ
világ elemzését, kiértékelését és ezek rugalmasan alkal-
mazkodó felhasználását. 

A kognitív fejlõdés egyik alapvetõ jellemzõje a kisis-
kolások gondolkodásában, hogy egyre jobban képesek a
komplex és absztrakt kérdéseket megérteni, ennek ered-
ményét felhasználni, alkalmazni. A kezdetben nem ért-
hetõ, és ezért nem is kezelhetõ szinteket (jelképek, kép-
letes kifejezések stb.) az absztrakció egyre magasabb
szintjei követik, olyanok, amelyek beépülve a probléma-
megoldás kifinomult és összetett változataiba, segítik a
tudás megszerzését. Fontos ezért, hogy a pedagógus biz-
tassa a tanulókat arra, hogy gondolkodjanak arról, mi-
ként sajátítják el a tudást, s életkoruknak megfelelõen
le tudják írni azt a stratégiát, amelyet a tanulás során al-
kalmaznak.

2. A gyermeki jelentésalkotás aktív és törvény-
szerû.

A kognitív fejlõdéssel foglalkozó tudományok (pszi-
chológia, nyelvészet, agykutatatás) valamennyi képvise-
lõje egyetért abban, hogy a gyerekek a tudásnak nem va-
lamilyen passzív befogadói, hanem aktív jelentésalko-
tók. Hogyan kell ezt érteni? Leginkább úgy, hogy az in-
formáció sohasem egy statikus „tárba” kerül, s nem egy-

szerûen „belopakodik” az agyba. Minden új ismeret, in-
formáció azonnal feldolgozásra kerül, azaz átalakul. Ka-
tegóriákba sorolódik, kapcsolatot alakít ki a már meglé-
võ tudással és ismeretekkel, s kérdéseket generál annak
érdekében, hogy a világ értelmezhetõ legyen. A jelentés-
alkotás, értelmezés, s az érthetõ egész konstrukciója a
kognitív rendszer alapvetõ, s természetét tekintve konst-
ruktív tulajdonsága. Ez legkönnyebben az emlékezet
egyéni változataival, s leghatásosabban az információ
torzulásának példáival illusztrálható. Ugyanaz az infor-
máció eltérõ értelmezést eredményez attól függõen, hogy
milyen az elõzetes tudásunk, hiszen a koherenciára tö-
rekvõ emlékezeti rendszer a nem illeszkedõ információt
átalakítja, azaz konstruktív. A konstruktivista szemlélet
alapján ezért elmondható, hogy a jelentésalkotás „kény-
szerébõl” következõ hibák a tudásépítésben akkor ke-
rülhetõk el, ha a tudást tapasztalatokra építjük, s nem
kizárólag a pedagógus magyarázataira. A tapasztalat és
annak szerepe a jelentésadásból következõ téves értel-
mezés annál fontosabb, minél fiatalabb gyerekekrõl
van szó. A hatékony pedagógusnak tudnia kell, mikor
vezeti a felfedezõ ismeretszerzést megfigyeléssel, kísérlet-
tel, nyílt végû kérdésekkel, illetve mikor követi õ maga
egy adott probléma megoldásának lépéseit, ütközteti a
téves következtetéseket a tételes ismeretekkel. A mód-
szerek változatos alkalmazása egyben arra is lehetõsé-
get ad, hogy megismerje a tanulók gondolkodásának fej-
lettségi szintjét, s a félreértett összefüggések helyett ma-
gyarázattal segítse a megfelelõ megértést még azt meg-
elõzõen, hogy a helytelen rögzülne.

3. A kognitív fejlõdés az elõzetes tudásra támasz-
kodva építkezik.

A kognitív fejlõdés valamennyi tudományterületének
képviselõje egyetért abban is, hogy alig van, ha van egy-
általán, olyan tudás, amely elõzmények nélküli, azaz
„tiszta lappal indul”. Az új tudásnak elõzetes tudásra
kell épülnie ahhoz, hogy a megértést segítse. Éppen ezért
egyetlen alapvetõen új téma sem értethetõ meg, ha nincs
a magyarázatnak kiindulópontja. A tapasztalatok és el-
méletek gazdag, sokrétû, többféle megközelítése, be-
mutatása nélkül nincs megfelelõ alapozás, s alapozás nél-
kül nincs érthetõ és értelmezhetõ tapasztalat és elmélet.
Minél kisebb gyerekeket tanítunk, annál fontosabb
követni a Kevesebbet, Alaposan, Türelmesen, Igé-
nyesen (KATI) elvét.

4. A gondolkodás számára kihívást jelentõ felada-
tok támogatják a kognitív fejlõdést.

A kognitív fejlõdés belsõ és külsõ faktorainak feltárá-
sa ma is a tudományos kutatások egyik aktuális, s egyben
sokat vitatott kérdése, ezért ennek elemzésétõl itt most
eltekintünk. Egy jellegzetes külsõ, a kognitív fejlõdést
húzó tényezõre mégis ki kell térnünk, ez pedig a gondol-
kodás, problémamegoldás számára kihívást jelentõ fel-
adatok hatása. A szakirodalom a serkentõ és gátló, ha
tetszik, kedvet csináló és elkedvetlenítõ feladatok tekin-
tetében egy sajátos fogalommal operál, ez pedig az úgy-
nevezett „kognitív komfortzóna”. Ha a pedagógus min-
den tanuló esetében ismerné ennek mibenlétét, s ehhez
fõként a tanulók elõzetes tudását, az osztálytermi felada-
tok nehézségi szintjeit, kihívásként ható tulajdonságait
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eszerint tervezhetné. A tanító számára ezért komoly fel-
adatot jelent, hogy minden tanuló számára kihívást je-
lentsenek a tanórák. Ennek egyik útja a feladatok elõze-
tes, egyénre tervezett kialakítása, s a feladatmegoldás-
hoz szükséges egyéni segítségadás. Érdemes itt megje-
gyeznünk, hogy a hagyományos tanítási módszerekkel
ez nehezen oldható meg, s a nagy létszámú, a fejlõdés
tekintetében széles idõi sávba sorolható kognitív pro-
filú gyerekek az egytanítós modellben szinte teljesít-
hetetlen kihívást jelentenek.

5. A társas interakcióknak fontos szerepe van a kog-
nitív fejlõdésben.

Az úgynevezett szociális tanulás a kognitív elméletek
egy kiterjedt, szinte teljesen önálló ága. Ezen belül az el-
múlt évtizedben a legnagyobb figyelmet az obszervációs
(megfigyeléses) tanulásnak szenteltek a kutatók. A
feladatbemutatás, s annak követése, hogy a modell sike-
res, vagy nem, s viselkedését jutalom, vagy büntetés kö-
veti-e, befolyásolja, hogy a tanuló a feladatot elvégzi-
e, s ha igen, hogyan. Az obszervációs tanulás az ismeret-
szerzési és a szociális tanulási helyzetekben is mûködik,
s a tanításban is alkalmazható. Az egyik hatékony stra-
tégia a tanító részérõl saját gondolkodási lépéseinek is-
mertetése olyan készségek kialakításánál, amelyekhez a
döntés belsõ folyamatainak feltárásán át vezet az út.
Konstruktivista szempontból a jó gyakorlat az, ha a ta-
nulóknak számos lehetõsége van arra, hogy társaikkal és
tanáraikkal is megosszák elképzeléseiket, benyomásai-
kat, s a megoldást keresõ gondolati lépéseket. A gondo-
latok megosztása, megvitatása, a perspektívaváltás, a
tévedések és a megértési szakadékok felismerése már
kisiskolásoknál is jól segítheti a tanulást. A kortárstaní-
tás már ebben a korban elkezdõdhet, feltéve, hogy nem
a frontális tanítás az osztálymunkában alkalmazott egye-
düli gyakorlat.

A kognitív fejlõdés 
iskolai nézetbõl

A továbbiakban, még mindig leegyszerûsítve és az
iránytû funkciót is szem elõtt tartva, a táblázatba rende-
zett formát is alkalmazva, azt tekintjük át röviden, hogy
a fentebb leírt általános alapvetések miként érvényesül-
hetnek a kisiskolásoknál az egyes osztályszinteken. Itt az
egyik legfõbb kérdés az, hogy miként értelmezhetõ a ta-
nítói munka nézõpontjából a kiválasztott öt fõ kérdés-
kör. Ehhez azonban elõre kell bocsátanunk azt is, hogy a
listába rendezett jellemzõk általánosítások, mégpedig
abban az értelemben, hogy ezek egyéni kombinációi, az-
az az adott egyént jellemzõ kognitív fejlõdési mintázatok
igen eltérõek lehetnek. Valójában azt is mondhatnánk,
hogy a hatéveseket jobban jellemzi, hogy valamennyien
hatévesek, mint a kognitív fejlõdés faktorainak általános
meghatározhatósága. Ennek ellenére a kognitív profil ál-
talános életkori jellemzõit meg tudjuk úgy adni, hogy tu-
domásul vesszük, minden egyes kognitív összetevõnek
az átlagáról beszélünk úgy, hogy az ettõl való eltérés tar-
tományát ismerjük (vagy legalábbis törekszünk rá). Ér-
demes figyelembe vennünk tehát, hogy a normál fejlõ-

dés igen széles tartományban írható le, legyen a cso-
portosítás alapja életkor vagy osztályszint.

A kognitív fejlõdésben tapasztalható eltérések össze-
függésben állnak a biológiai éréssel, a fejlõdést meghatá-
rozó pszichológiai, biológiai és szociális faktorokkal, a
személyiség fejlõdésének számos összetevõjével. Ezért az
alábbiakban bemutatott általános listák csupán irány-
adóak lehetnek arra vonatkozóan, hogy milyen a tipikus
és milyen az atipikus fejlõdés. Vegyük észre, hogy a kog-
nitív fejlõdéssel foglalkozó szakmák ma már nem hasz-
nálják sem az „átlagos” sem a „normál(is)” fogalmát.
Ennek egyik oka, hogy a tudományterületek és a társa-
dalmi elfogadás fejlõdésével egyaránt változik a norma,
azaz a viszonyítás alapja. A másik, tudományosan számos
empirikus adattal alátámasztható ok az, hogy a fejlõdés
idõi jellemzõi viszonylag széles sávban értelmezhetõek, s
ennek idõi tartománya két-, egyes esetekben több év is
lehet. Így az a gyermek, akinek biológiai életkora tíz év,
érzelmi és szociális fejlettségében lehet nyolc- vagy ki-
lencéves, olvasási kora szerint tizennégy éves, nyelvi fej-
lettségében tizenkét éves. A tipikus fejlõdési mintázat is-
merete segítheti azonban a tanítót abban, hogy ennek
ismeretében alakítsa ki az osztályban a munkát a tudás
megszerzéséhez, a készségek kialakításához, az ismeretek
átadásához. Ha mindehhez még azt is ismeri, hogy a kog-
nitív profil tekintetében milyen összetételû osztállyal
dolgozik, inspiráló környezetet alakíthat ki a tanuláshoz.
Megkockáztatom, hogy ez 30-32 fõs, egytanítós osztá-
lyokban igencsak nehezen sikerülhet. 

Az alapozás évei:
1. és 2. osztály

Az elsõ iskolaévekben a kognitív fejlõdésben a leglát-
ványosabban a gondolkodás és a nyelvhasználat fejlõdik.
Ennek egyik oka az írás- és olvasástanulás, jóllehet en-
nek stabil alapozása, a kétféle olvasási út (betûzõ, vala-
mint a vizuális szóforma alapján azonnali jelentésfeldol-
gozó) gyakorlott használata még évekig tart (lásd Csépe,
2006). Jelentõs változás következik be a finommozgások
koordinációjában, az elemi matematika stabilizációjá-
ban. Fontos változások követhetõk a figyelmi és az emlé-
kezeti rendszer fejlõdésében, a végrehajtó funkciókban,
a társas és érzelmi fejlõdésben. A gondolkodást, a megér-
tést azonban még a konkrét mûveletek uralják, az iskolai
gyakorlatban ezt mindenképpen figyelembe kell venni.
Az alapozásnak ez a két éve jelentõsen meghatározza a
további fejlõdést és az iskolai elvárásoknak való megfe-
lelést, azaz az iskolai elõmenetelt. Ez az a két év, amely-
rõl ma már a legszûkebb ismereteket bemutatva is egy
egész kötetet lehetne írni. Álljon itt helyette egy össze-
foglaló táblázat a tanítót segítõ ajánlásokból.

Az építkezõ alapozás évei: 
3. és. 4. osztály

A harmadik és negyedik osztály a kognitív fejlõdés
szempontjából átmeneti szakasznak tekinthetõ. Bár a lo-
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gikai mûveleteket megalapozó képességek fejlõdésének
új szakasza kezdõdik, a mûveletek konkrét tartalmakat
igényelnek, s ez a matematikai feladatokban sincs más-
képpen. A kommunikációs készségek, mind szóban és
írásban, jelentõsen fejlõdnek. A kutatási adatok szerint a
harmadik és ötödik osztály között egyre markánsabban
jelenik meg a kognitív profilhoz kötött tanulni tudás (be-
leértve a tanulási zavarokat), illetve az úgynevezett kog-
nitív stílus eltérése. Ebben az életkorban már tudatosan
építhetõ fel a fizikai aktivitás rendszere, a mûvészettel
nevelés és a társas kapcsolatok bõvítése, mélyítése. A
kognitív fejlõdés ezen átmeneti szakaszában ezért öt fõ
ajánlást tartok fontosnak megfogalmazni.

1. A konkrét tapasztalatszerzésnek a lehetõ legtöbb
és legváltozatosabb formáját kell alkalmazni ahhoz, hogy
a tudáselemek stabil alapozást nyerjenek. A konkréttól a
megtapasztalttól vezet az út az absztraktig.

2. Az absztrakt koncepciók és mûveletek megértése és
elsajátítása a tanulók bevonását igényli, ezt a beszélgetés
és megvitatás közvetíti a legjobban.

3. A konkrét mûveleteket minden lehetséges eset-
ben alkalmazni kell.

4. A készségek elsajátításában a modern technológi-
ák (IKT) alkalmazása nélkülözhetetlen. A mai kisisko-
lások egy jelentõs része ezen a területen nem-formális ta-
nulás útján szerzett készségek birtokában van.

5. A formális oktatásban a nem-formálisan szerzett
tudás és készségek felhasználhatók. Ennek szerepe le-
het a kortárstanítást is támogató tanítási gyakorlat-
ban.

Leegyszerûsített iránytûnk bemutatásának végére ér-
tünk. Remélem, hogy sikerült felkelteni az érdeklõdést
az iskolai évek ezen alapozó-építkezõ, minden késõbbi
tudás fundamentumának kialításában meghatározó
kognitív fejlõdés ismeretei iránt. Ezek beépítése a min-
dennapi gyakorlatba azok számára is fontos lehet, akik
úgy érzik, hogy mindezt eddig is tudták, csak a tudomá-
nyos köntös hiányzott az évtizedes tapasztalatok formá-
ba öntéséhez. Minél többen vannak ezzel így, annál jobb.
Meggyõzõdésem ugyanakkor, hogy a kognitív fejlõdés-
tudományok, mindenekelõtt pedig a pszichológia és
agykutatás eredményeinek közvetítése és alkalmazása
egy újfajta tanítási gyakorlathoz vezethet. Kérdezheti
persze az olvasó, hogy hol vannak meg ehhez a feltéte-
lek? Válaszolni is tudnék rá, ám most nem ezt teszem,
mert meggyõzõdésem, hogy tudományos felismerések
mindig olyan jobb megoldások felé mutatják az utat,
amelyek elérésére érdemes törekednünk. Aktívan és
alkotóan.
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adó; elérhetõ a www.tanitonline.hu ! Könyvtár !
Kutatás és elmélet ! Tanulás képességfejlesztés
gyûjteményében.

Kognitív fejlõdés Fizikai fejlõdés Társas-érzelmi fejlõdés

" Konkrét példák használata

" Kifejtett és pontos iránymutatás

" Anyanyelvi gyakorlatok

" Modellek alkalmazása

" Konkrét tapasztalatok jelölése a
megfelelõ nyelvi címkével

" Az aktivitás szintjéhez és a figye-
lem terjedelméhez alkalmazkodó
tanórák

" Konkrét referenciák használata
az absztrakt koncepcióknál, sza-
bályoknál

" Minden tevékenységet nyelvi ak-
tivitás kísérjen

" Tanulói interakciók lehetõsége

" Tanulói kezdeményezés bátorí-
tása

" Játék, ének és mûvészet minden-
nap, mindenben

" A fizikai erõ, testi fejlettség alapú
versengés korlátozása

" Játékos mozgáslehetõség, –
terület és – eszköz biztosítása

" Kézügyesség, színlátás fejlesztése 

" Helyes ceruzafogás, testtartás,
kézírás segítése

" „Lehûlési idõ” minden fizikai ak-
tivitás után

" Függetlenség és kezdeményezés
támogatása

" Sztereotípiák (pl. nemi szerep)
kerülése

" Együttmûködõ aktivitás támoga-
tása

" Versengés, intolerancia, agresz-
szió korlátozása

" Az órák tanulói sikerre orientált
szervezése
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Neveléstörténeti visszatekintés
Comenius tanterve, tanulás szervezése

Comenius már a Didactika magnában elemezte a ta-
nítási-tanulási folyamat eredményességének fõbb kom-
ponenseit. Egyértelmûvé vált, hogy egy makro jellegû
pedagógiai folyamatban a gyermekek „egészében” szem-
lélik a világot az életkoruknak megfelelõen. A tudás
komplex módon interiorizálódik a pneumában (lelkület-
ben), „körkörösen”, panszófikusan gyarapodik a pszichi-
kus rendszer. A megtanulás eredményességét a megér-
tés, a gyakorlatias alkalmazás tanúsítja. A megtanulás
kritériumszintjét (min. 70%) a gyakori ismétlések, a be-
vésés, a rendszerezés biztosítja. Ennek alapján Nagy Jó-
zsef már több évtizede kidolgozta a megtanulási stratégia
elméleti, gyakorlati modelljét. Az esetleges hiányosságo-
kat a tanulási folyamat mikroelemei (egy-egy értelmezé-
si, fejlesztési) tették helyre. Kibernetikai aspektusból ezt
az elméletet jól szemléltetik a késõbbi ábrák. 

Herbart elmélete a tanítás-tanulás folyamatáról
Herbart teleológiai gondolkodása értelmében a nevelés

célja az erkölcsi eszmék megvalósítása a teljes ember, a
„kategorikus imperatívusz” jegyében. Minden gyermek-
ben kialakíthatóak többek között az erkölcsi eszmék, de
csak ha céltudatos és tervszerû, szervezett nevelõ hatá-
sok érik.

Herbart neveléstanának három szakasza jól szemlél-
teti az emberi életút legfontosabb állomásait.

A kormányzás (Regierung) gyakorlatilag a családi ne-
velés idõszakát jelenti. A kormányzás szakaszának leg-
fõbb feladata, hogy megtörje a gyermek akaratosságát
annak érdekében, hogy fejlõdjék a „szent” akarata. Fel-
készít a professzionális nevelésre, az érdeklõdésre, a
transzcendentális engedelmességre. 

Az oktatás szakasza maga a professzionális nevelés fo-
lyamata. Az oktatás során a képzetállomány gyarapítása,

funkcióképességének növelése mellett az akarat, a jel-
lem, erkölcsiség fejlesztése is hangsúlyos. Az oktatási fo-
lyamat központi problémája a gyermek érdeklõdésének
kiteljesedése. 

A vezetés az oktatással párhuzamosan futó tevékeny-
ség, mely alakítja a gyermekben az erkölcsi belátást, az
etikai meggyõzõdést. A fiatal a már sajátjává, belsõ vilá-
ga részévé vált erkölcsi eszméinek, meggyõzõdéseinek
engedelmeskedik. 

Peter Petersen koncepciója

Petersen olyan népiskolát kívánt létrehozni, melyben
a közösségi érzés, az együttmûködés és az egyéni fejlõdés
egyaránt hangsúlyos.

Olyan iskolai közösséget akart megvalósítani, mely a
szülõk, a gyermekek és a pedagógusok közösségén alapul;
ahol a nevelés elõtérbe helyezésével folyik az oktatás.

A Jena-Plan-iskola jellemzõit a következõkben ismer-
hetjük fel: 

1. A Jena-Plan-iskola a pedagógusok, a szülõk, a gyer-
mekek, valamint a körülöttük élõ közvetlen lakókörnye-
zet közössége.

2. Az iskola a gyermek élettere, így nem csak az okta-
tás színhelye.

3. A homogén életkorú gyermekeket magába foglaló
osztályok helyett alapcsoportok alkotják a 10 évfolya-
mos iskolát.

4. Az évfolyamosztályok megszûnése maga után von-
ta az órarend ütemezésének felszámolását, így helyette
ritmikus heti munkaterv (egész napos nevelés) kerül be-
vezetésre.

5. A tanítási-tanulási folyamatban sokféle választható
tevékenység (kurzus) található. 

6. A merev tanórai tervek helyett a törzsanyag
epochális, projektszerû feldolgozása dominál.

7. A legtöbb esetben a versengést kiváltó egyéni munká-
val ellentétben a kooperatív tanulás kerül a központi helyre.

8. Az iskola közösségi élete 4 mûvelõdési alapforma
köré szervezõdik: beszélgetés, játék, munka, ünnep.

9. A Jena-Plan-iskola a csend és a hallgatás iskolája. A
mozgás fontos, de az embertelen zaj nem jellemzõ.

Szenczi Árpád*

A tanítási-tanulási folyamat
eredményességének kérdései

* Dékán, Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképzõ Fõiskolai
Kar
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10. A gyermekek minõsítésére írásos tájékoztató érté-
keléseket adnak ki, mellyel elvetik az érdemjegyekkel
való osztályzást és buktatást. 

11. Minden hét ünneppel kezdõdik és fejezõdik be,
mely a gyermekekben kialakítja azt a belsõ rendet, amely
egész életén keresztül meghatározhatja az életvezetését. 

12. A gyermekek munkái minden esetben bemutatás-
ra, kiállításra kerülnek, melyet bárki megtekinthet az is-
kolában. Ezt pedagógiai visszatekintésnek nevezik. 

A Jena-Plan-iskola jellemzõi mutatják, hogy Petersen
nevelõiskolájában minden gyermek a közösség tagja-
ként, de a maga egyéniségével van jelen, így az iskolai
élet során társas relációiban fejlõdik személyiséggé.

Karácsony Sándor 
gondolatai útján

Magyarországon, a XX. század elsõ felében az egyik je-
lentõs, egyéni arculatú személyiség Karácsony Sándor
volt, aki egyetemes keresztyén szemléletû, ugyanakkor a
magyar nemzeti lelkületû nevelés rendszerét alapozta
meg. A kommunista eszmerendszeren alapuló nevelés
elsöpörte törekvéseit, hiszen összeegyeztethetetlen ér-
tékkategóriák feszültek egymásnak: demokrácia és dik-
tatúra, kommuna és család, pneuma és matéria, indivi-
duum és társas-lélek.

Napjaink problémája,hogy továbbra is az értékrelativis-
ta szemlélet az irányadó. Az elsõdleges nevelési (szándéko-
san nem csupán szocializációs!) közeg, a család a laikus ne-
velési funkcióját sem tölti be, ezért az érzületi és a társas-
lelkületi kompetenciatartalmak élethosszig tartó tanulási
folyamatát is kezelni kell a professzionális nevelésnek. Az
általános (családi) nevelési feladatok hiánya és a professzi-
onális nevelés csupán kognitív jellege miatt (mai uralkodó
tanórarendszerû oktatás) az emocionális, spirituális, társas
és a morális készség-képesség tartalmakat tehát a tanítók-
nak kell kialakítani, fejleszteni. Lényeges oktatáspolitikai
kérdéssé nõtt az IQ, EQ, SQ, TQ, PQ alapú emberi adott-
ságok szakszerû kimûvelése, optimális szintre emelése. 

A tanulás affektív erõforrásai és elõfeltételei. (Az em-
beri kíváncsiság gyökere.)

A bibliai teremtéstörténet az emberi kíváncsiság prob-
lematikájával ér véget. Az emberpár szeretne tudni, te-
hát benne van eredendõen a megismerési vágy, az új irán-
ti fogékonyság. Karácsony Sándor meghatározásában a
kisgyermek társas-lelki kategóriái: a játék, a spontán
öröm, az utánzás, az ad hoc társaság, a mese, a vízió. A
növõ gyermeké: a verseny, a munka, a csapat, a mítosz és
a gyûjtemény. Ennek megfelelõen kell az érdeklõdését
felkelteni. Karácsony problémának tartja, hogy az isko-
la nem arra felel, amire a gyermekek kíváncsiak, és
nem úgy, ahogy az számukra érdekes lehetne. Továb-
bá az iskola részletenként szemléli és szemlélteti a nagy
egészet, a világrendet, holott az lenne a fontos, hogy min-
den apró részlet az egészbe illeszkedjék, és minden rész-
letében a teljesség tükrözõdjék. A diákokkal tehát meg
kell láttatni az összefüggéseket az egyes tantárgyak kö-
zött. A nevelõnek úgy kell tanítania, hogy érzõdjék mö-
götte, hogy õ nemcsak egy tantárgyat oktat, hanem tel-
jességében látja a világot. Karácsony ezt írja: „… ember
csak egyetlenegyre kíváncsi ebben a teremtett világban, s ez a

lét értelme,” ezért „a nevelõ minden feleletében meg kell ér-
zõdnie az egzisztenciális gyökérnek.”1

Természetesen ebben a kontextusban, a tanulás elõfel-
tételei között is figyelembe kell vennünk az egyén vonatko-
zásában a további tanulásra késztetõ tényezõket: a motivá-
ció sokféle formáját, a kíváncsiságot és az érdeklõdést.
Csíkszentmihályi Mihály a flow2 fogalmának bevezetésével
új dimenziókat nyitott meg. Ezek szerint lelki örömöt – a
flow élmény átélését – lényegében csak az olyan tevékeny-
ségek végzése eredményez, amelyek egy meghatározott ne-
hézségi sávba esnek, kellõ kihívást jelentenek, ugyanak-
kor esélyünk van arra, hogy megfelelõ erõfeszítéssel, ta-
nulással, gyakorlással megbirkózhatunk velük.

E. Skiera pedagógiai antropológiai szempontból 7 lel-
ki szükségletet állapít meg. Külön is jól igazolt a 3. lelki
szükséglet: az új ismeretek, tapasztalatok iránti belsõ
késztetés. Karácsony Sándor szerint is részletesen kifej-
tett, a „gyermeki kérdezés” iskolai kezelése. (Jaj annak
az iskolának, ahol nem a gyermek kérdez!)

A kérdezés, a motiváció sokféle forrása közül kiemel-
kedõ szerepe van az elsajátítási motivációnak.3

Az iskolai nevelés alapvetõ érdeke a kíváncsiság öröklött
motívumaiban rejlõ energiaforrások kihasználása. Ugyan-
akkor a kíváncsiság leépülésének megakadályozása, állan-
dó táplálása, gyakorlása a személyiségfejlesztés egyik alap-
vetõ feladataként fogalmazható meg. Ne hagyjuk a gye-
rekeket unatkozni, mindenki találja meg a kedvére va-
ló elfoglaltságot. Régi felismerés az ingerben gazdag kö-
zeg fejlesztõ, az ingerszegény közeg retardáló hatása.

„A pedagógiai folyamat lényeges része a motiváció mellett
a megértés (megértetés). Egyes szerzõk szerint a motiváció el-
sõsorban belsõ vágy, vagy tanulás iránti vágy. Mások a tudás
iránti lelki szükséglet fenntartását szolgáló belsõ késztetésnek
tekintik azt. A motiváció a jóra és a szépre irányuló fogékony-
ságot is hordozza. A nevelésben a külsõ motiváció is fontos,
amely indukálja és pozitív irányba viszi az indirekt hatásokat.
A motiváció tehát a pedagógiai folyamat optimális szintjének
fontos elõfeltétele, amelynek eredményeként létrejön a meg-
értés. A megértés didaktikai vonatkozása pl. az »aha« él-
mény, amikor »leesik valami«, rájövök a helyes megoldásra,
vagy amikor elkezdek együttmûködni a társammal. A megér-
tés azt is jelenti, hogy nemcsak magamat, hanem a mási-
kat is megértem. Karácsony Sándor szerint akkor jön létre
társas reláció, ha a társammal kommunikálok, elfogadom õt,
megértem õt, õ is megért engem.”4

Az emberi kíváncsiság 
kiteljesedése: az érdeklõdés

A kíváncsiság iránya, lelki szükséglete kezdetben he-
terogén, de a felnõtté válás idõszakában a nevelt ember
viszonyában célirányossá válik. Ezt a célirányos kíván-
csiságot nevezhetjük érdeklõdésnek. Az érdeklõdés te-
hát pozitív irányú kíváncsiság. 

,,A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos.
De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát
a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga
a sötétség?” (Máté 6; 22–23.)

Ebbõl következik az a tudományos rendszer, amely a
gyermeki természetnek is tanulható formában közvetíti
a tananyagot.
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Ezek a következõk:
– a természet világosságánál felismerhetõ dolgok,
– a kegyelem világosságánál felismerhetõ dolgok világa
– a nyelvi szimbólumuk világa. 
Az enciklopédikus tudás megismerése jól látható,

hogy enaktív, ikonikus és szimbolikus úton valósul meg a
mai didaktikai szakszavak szerint. A szimbolikus leképe-
zés is az emberi természet alapvetõ sajátossága, azonban
már Apáczai évszázadokkal korábban megállapította,
hogy jó néhány tudományos rendszer, nemcsak a teoló-
gia, hanem a jog, a politika, ökonómia, az etika csakis a
„kegyelem világosságánál” látható át. 

De mindenképpen jelen van a társas érvényesülés vágya.

Az oktatás fogalmának
komplexitása

Tudás (az oktatásban) olyan rendszernek birtoklása,
melyben az egyes ismeretek egymással összefüggnek és ké-
szek az alkalmazásra. „Amit látok, azt megtanuljam alaposan
megfigyelni, egyértelmûen leírni, más jelenségekkel összeha-
sonlítani, rendszerezni, sõt esetleg kísérletekkel is kifürkészni
rejtettebb tulajdonságait.”5 Az órákon való részvétel és az
órákon bemutatott példák nem mindig arra valók, hogy
azt a bizonyos témát megtanuljuk. A tanulás önmaga segít
abban, hogy megtanuljunk tanulni. Súlyosan befolyásoló
tényezõ a tanuló és a pedagógus közti kapcsolat. „A jó ta-
nító tulajdonsága, hogy nem mulaszt el egy alkalmat sem, hogy
valami hasznosra tanítson. Tehát a mieink se mulasszák el, ha
valami jóra taníthatnak, akár az osztályban mindenkit, akár
az iskolán kívül valakit külön…”6 „… Karácsony Sándor ta-
nácsolta: nem a szabályok mechanikus alkalmazásával, ha-
nem az élet organikus szemléletével tanítsunk, mert nemcsak
másik valakivel beszélgethetünk, hanem másik valamivel is.”7

Az oktatási (professzionális
nevelési) folyamat szerkezete

A professzionális nevelési folyamat a laikus neveléstõl
abban különbözik, hogy tervszerû, szervezett és mindig a
gyermek diagnosztizálásából indul ki. Nagy József már több
évtizede felhívta erre a pedagógusok figyelmét. Az utóbbi
idõben is sok meddõ vitát kerülhettünk volna el ennek a
törvényszerûségnek a szakmai fenntartásával. Például egy-
értelmûvé válna a tanító munkaidejének megoszlása is:
heti 20 óra gyer-
mektanulmányo-
zás (már Nagy Lász-
ló érvényesítette a
XX. század elején),
20 aktív közvetítõ-
mûvészet (lásd Ka-
rácsony Sándor pe-
dagógiája. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy pro-
fesszionális nevelési
folyamatnak nem-
csak didaktikája [ki-
bernetikája], ha-
nem hatása is lesz.)

Kiindulópont: a diagnosztizálás,
gyermektanulmányozás
(pedológia)

E. Claparade szerint a nevelés alapvetõ tényezõje a
gyermek, a pedagógiának ezért a gyermek ismeretén kell
alapulnia. A kísérleti pedagógia nem más, mint a gyer-
mektanulmány pedagógiai alkalmazásának tudományos
rendszere. A gyermekkornak biológiai jelentése, funkci-
ója van. A nevelõnek lehetõvé kell tennie a gyermek sa-
játos tevékenységének kiterjedését. A gyermekkor funk-
ciója, hogy felkészüljön a felnõtt élet feladataira a sajátos
gyermeki tevékenységformák, az utánzás és a játék segít-
ségével. Olyan iskolára, nevelésre van szükség, amely al-
kalmazkodik a gyermekkor funkcióihoz, az egyes gyer-
mek egyéni sajátosságaihoz.

A tanításelméletek alkalmazása
Caroll tanulási modellje

Modelljének középpontjába az aktív tanulási idõ ke-
rül. Véleménye szerint a sikeres tanuláshoz elengedhe-
tetlen a tanulásra fordított idõ és a tanuláshoz szükséges
idõ, melyek hányadosával ez ki is fejezhetõ. Ha a hánya-
dos értéke egy, a tanulás gazdaságosnak mondható, hisz a
tanuló annyi idõt fordított a tanulásra, mint amennyi el-
méletileg ahhoz szükséges. Ha a hányados értéke egynél
nagyobb, tanulás sikeres lehet, de nem gazdaságos. Ha a
hányados értéke egynél kisebb, a tanulás nem sikeres.

Caroll modelljében a tanulásra fordított idõ nagyságát
nagymértékben befolyásolja a tanító által megszabott ta-
nulási alkalmak tartalma és a száma (opportunity to learn)
és a tanuló kitartása és szorgalma. A tanuláshoz szükséges
idõt a diák általános tanulási képessége (intelligenciája),
az adott anyag megértésének a képessége és végül a taní-
tás minõsége határozza meg. „A tanulásra fordított idõ opti-
mális meghatározásának – amint az Caroll modelljében kitû-
nik – fontos feltétele egyrészt a tanulási alkalmak tartamának,
gyakoriságának illeszkedése a tanulási feladatokhoz, másrészt
a tanulók közti különbségek figyelembevétele.”8

A tanítás megértésének képességét befolyásolja az elõ-
zetes tudás vagy tanulás (prior learning), amely egyének-
re nézve nagy eltéréseket mutat. 
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A tanítás minõségének modellje

Bloom, Caroll modelljébõl kiindulva, rendszerszerû
modellt alkotott bemeneti és kimeneti tényezõkkel.
Bloom modelljének lényeges alapvetése, hogy a tanítás
minõségével ellensúlyozni lehet az egyéni különbségeket.
A tanítás minõségét tekintve döntõ jelentõségûnek tart-
ja a tanítási idõt, amit egy gyakorlatban is használható
stratégia kidolgozásával: az optimális elsajátítás (mester-
fokú tanítás-tanulás) elméletével támaszt alá.9

A differenciálás 
általános tudnivalói

A differenciálásra azért van szükség, mert minden gyer-
mek más és más. A gyermeknek ezért a neki megfelelõ ne-
velésben, oktatásban kell részesülnie, ezzel elérve teljesí-
tõképessége maximumát. Differenciálhatunk: idõtar-
tammal, eszközökkel, technikákkal, tartalommal, köve-
telményekkel, szervezeti keretekkel és munkaformákkal. 

A differenciálás egy hosszú folyamat, hiszen legtöbb-
ször csak hosszas idõ után láthatunk fejlõdést az adott
gyereken. Különbséget tehetünk ezeknek a tanulóknak
a tanmenetében, a feladott lecke mennyiségében, ennek
az eredményében. Tanulásának a módjában, mely lehet
tapasztalásra vagy megfigyelésre épülõ, cselekvésen vagy
alkotáson alapuló. Valamint a tanulási eszközeiben,
helyszínében. 

A kooperatív tanítás-tanulás
jellemzõi

A kooperatív tanulásnál az értelmezésen, sõt tudato-
sításon kívül, vagy mellett mindenképpen lehetõség nyí-
lik a kommunikációra, az átélésre, a megtapasztalásra,
mindebbõl az következik, hogy a szociatív képességeket
a kooperatív tanulás hatékonyan fejleszti. 

Érvényesül az egyidejû, párhuzamos interakció alapel-
ve, mely mindenkire egyformán kiterjed, és az is igaz,
hogy több szálon futó kommunikáció zajlik a tanulók kö-
zött. Mindez összefüggésben van az érzelmi tényezõkkel,
tapasztalatot szereznek a kontaktuskialakításban éppen
úgy, ahogyan a konfliktuskezelésben és az érdekérvénye-
sítésben, a támogatásban és együttmûködésben is. 

Egyenlõ arányú részvétel kialakítására törekszik, ahol
mindenki egyenrangú félként tevékenykedhet. Fontos
célnak számít, hogy mindenki szerepeljen, mindenki ér-
vényesülhessen egyrészt a munka, de az ellenõrzés, a pre-
zentáció, továbbá az értékelés folyamán is. 

Valamiféle építõ, pozitív jellegû egymásrautaltság jut
érvényre, mindenki érdekeltnek számít az elõmenetel
tekintetében, mégpedig a csoport sikere érdekében. Jel-
lemzõ az is, hogy a tanulók jóval érintettebbek, ennek ré-
vén aktívabbak, valamint sokkal motiváltabbak is lesz-
nek majd. 

Támogatja az egyéni, emellett a közös felelõsség létre-
jöttét, és a számonkérés lehetõségét is. 

Egyrészt a fejlesztõ, másrészt a támogató értékelés van
túlsúlyban, melyre egyfelõl a változatosság, a pozitivitás,
sõt a többszintûség a jellemzõ. Különbözik, és el is külö-

nül a tudás, továbbá a szociális ismeretek értékelése, és
nem csupán a jegy a lényeges, hanem az egyéni és a közös
eredmény, a feladatmegoldás a fontos.

Iránytû
A mai hagyományos iskola fõbb hibáin okulva, érde-

mes átgondolni a legfõbb változások irányát az elõzõ gon-
dolatok nyomán.

1. Teremtsük meg a különbözõ típusú gyermeki tevé-
kenység összhangját, a természetes tanulás – mesterséges
oktatás helyes arányát.

2. Az oktatás módszerei és eszközei kapcsolódjanak a
gyermek életkorából fakadó természetes érdeklõdési te-
rületeihez, fejlõdési sajátosságaihoz.

3. A tantárgyi tartalmak kijelölése és felosztása tekin-
tettel legyen a gyermek alapvetõ képességeinek fejlõ-
désére (a gyermeki gondolkodás fejlõdésének pszichés
sajátosságaira).

4. A tantárgyak tananyaga legyen panszófikus10 fel-
építésû, így megértése és megtanulása a gyermekek több-
sége számára optimalizálhatóvá válik.

5. A tantervek ne a tantárgyakat, a verbális tartal-
makat közvetítsék, hanem a széles körû elsajátítási te-
vékenységeket szorgalmazzanak, változatos professzio-
nális nevelési színterek bevonását indukálják.

6. Több lehetõséget biztosítsanak a gyermek indivi-
duális, önálló tevékenységére, a világ leképezhetõségére.

7. Az egész napos nevelés során gazdagítsuk a koope-
ratív tanulás színtereit (cserkészettípusú társas-lelküle-
ti együttmûködés). 
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„Nem lehet éles határvonalakat megvonni a pedagógus-
szakma különbözõ csoportjai között. Amikor mi azt mond-
juk, hogy tanító, akkor azokra a pedagógusokra gondolunk,
akik Magyarországon 1–4. évfolyamig tanítanak, pedig mind
felfelé, az 5–6. évfolyamot, mind lefelé, az óvodát is beleért-
ve, az iskolai kezdõszakaszban történõ tanulás szakaszai nem
választhatóak szét ilyen élesen egymástól. A legeredménye-
sebb iskolákban rendkívül szoros együttmûködés alakul ki a
tanítók és óvodapedagógusok között. Az óvoda és az iskola
közötti átmenet kérdése az egyik legfontosabb problématerü-
let, és ugyanez elmondható a felsõ tagozatra való átmenetrõl
is. Tehát, amikor mi tanítókról beszélünk, akkor tudnunk
kell, hogy csupán esetlegesség, hogy a magyar közoktatási
rendszerben ez erõsen hozzákapcsolódott az elsõ négy évfo-
lyamhoz. Valójában itt jóval nyitottabb világról van szó.
Hadd illusztráljam ezt egy példával, melyet nemrég egy isko-
lában láttam, ahol kialakították az úgynevezett ikerosztályok
rendszerét, ahol az 1. évfolyamosok az 5-esekkel, a 2-osok a
6-osokkal stb. dolgoznak együtt. Eddig ez döntõen a projekt-
munkát érintette, de már tervezik, hogy kipróbálják a normál
tanítási gyakorlatban is, és bizonyos közös órákat fognak
szervezni az ikerévfolyamok számára. Ez azt jelenti, hogy
olyan szoros szakmai, tartalmi együttmûködés alakul az alsó
és felsõ tagozaton dolgozó pedagógusok között, ahol kölcsö-
nösen inspirálják egymást, pedagógiai módszerekre vonatko-
zó megoldásokat vitatnak meg egymással. 

Tehát az elsõ dolog, amit szeretnék hangsúlyozni,
hogy nem lehet, és nem is szabad éles határvonalakat
húznunk a különbözõ korcsoporttal foglalkozó pedagó-
gusok között.

A második fontos szempont, amit kiemelnék, hogy az ezzel
a tágabban értelmezett életkori csoporttal foglalkozó pedagó-
gusok mennyire alkotnak olyan szakmát, mennyire képvisel-
nek olyan professziót, amelyen belül folyamatos, élénk párbe-
széd zajlik, keresve a válaszokat a felmerülõ szakmai kérdé-

sekre. Ez csak akkor képes eredményeket produkálni, ha a
gyakorlati pedagógia világa kutatásokban, vizsgálatokban is
rendkívül gazdag. Hadd utaljak arra, hogy amikor a pedagó-
gus-elõmeneteli rendszeren belül létrehozták a kutatópedagó-
gus kategóriát, akkor az egyik nagy vitakérdés, ami felmerült,
hogy szabad-e egyáltalán „kutatótanárokról” beszélni, és nem
a kutatópedagógus elnevezésben indokolt-e gondolkodni. Az
a szakmai kör, amelybe tartozom, egyértelmûen ugyanolyan
kutatás-intenzív területnek látja az óvodapedagógiát és az is-
kolai kezdõszakaszban való tanulást, és ugyanúgy elvárja,
igényli az ezekkel az életkori csoportokkal dolgozó pedagógu-
soktól, hogy a munkájukba beépüljön a folyamatos kutatás,
mint bármely más területen. Ezért képviseljük azt, hogy nem
kutatótanárról, hanem kutatópedagógusról kell beszélni.
Hadd illusztráljam ezt ismét egy személyes példával. Az EL-
TE Doktori Iskolájának vezetõjeként az elmúlt években az
egyik olyan dolog, ami a szemem elõtt zajlott, a kisgyermek-
kori neveléssel foglalkozó doktori képzési program létrehozá-
sa. Az egész folyamatban nagyon jól megfigyelhetõ volt, hogy
– sokan, akik a neveléstudományi kutatás területén dolgoz-
nak, valahogy nem szerették ezt, mert nem volt számukra ter-
mészetes az, hogy ez a terület éppúgy igényli a színvonalas ku-
tatásokat, mint az összes többi. Azt is hadd tegyem hozzá,
hogy az OECD munkájában régóta résztvevõként az egyik
program, amit nyomon követtem, éppen a kisgyermekkori ne-
veléssel, az óvodapedagógia világával foglalkozó program
volt. Ezen a területen olyan színvonalas, olyan igényes elmé-
leti munkának a kibontakozását láttam, olyan kiválóan kép-
zett kutatókkal találkoztam, ami nagyon jól mutatja a kont-
rasztot. Miközben bizonyos országokban a kisgyermekkori
nevelés éppolyan igényes kutatási terület, mint bármi más,
más országokban – s ezek közé tartozunk mi is – ez nem ma-
gától értetõdõ. 

Tehát a második dolog, amit hangsúlyoznék, hogy en-
nek a professzionalizálódásnak, a szakmai önszervezõ-
désnek, ami a pedagógusok erre a hagyományos tanítói
kategóriánál tágabb értelemben vett szakmai csoportjá-
ra vonatkozik, kutatás-intenzívnek, nagyon elmélet-in-
tenzívnek kell lennie. Természetesen olyan elméletre
gondolok, amely létezõ gyakorlati problémák vizsgálatát
és megoldását szolgálja.

Dr. Halász Gábor

A szerzõ a tanítói munkában iránytûként javasolható elemeket kutató kör-
kérdésünkre válaszolva, az alábbi három gondolatot ajánlotta figyelmünk-
be.

IRÁNYTÛ
É

D

KNy

* Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára, a
Doktori Iskola vezetõje.
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A harmadik dolog, amit kiemelnék, s ez látszólag kont-
rasztban áll az elõbb elmondottakkal, hogy a kisgyermekkori
vagy az iskolai kezdõszakaszban dolgozók körében rengeteg
pedagógust találunk, akik nap mint nap találnak ki mûködõ
szakmai megoldásokat, amelyek igazából mégsem válnak is-
mertté. Ennek oka, hogy nem mûködnek eléggé jól azok a
kommunikációs hálózatok, kapcsolati hálók, amelyeken ke-
resztül módszertani megoldásaik elterjedhetnének. Konkrét
történeteket mesélhetnék arról, hogy egy pedagógus például
elkezd kísérletezni egy olvasástanítási módszerrel, és látvá-
nyos eredményeket ér el, mert abban a konkrét környezetben,
az õ elkötelezettsége, érdeklõdése mellett, abban a támogató
szervezeti környezetben, ahol õ dolgozik, ez a módszer kitû-
nõen mûködik, s ez mégsem válik ismertté. Ami elõsegíthetné
a folyamatot, ezeknek a kommunikációs hálóknak az erõsíté-
se, s ebbõl a szempontból különösen jó kezdeményezésnek lá-
tom, ami az elmúlt években Magyarországon is történt, hogy
arra ösztönözték különbözõ rendszerek a pedagógusokat,
hogy fogalmazzák meg az általuk alkalmazott módszereket,
standard módon írják le, és nyilvánosan tegyék közzé azokat.
Ezek az úgynevezett jó gyakorlatokat megosztó felületek, mint
például az Iskolatáska. Persze nagyon vegyes a kép ezekben a
gyûjteményekben, találhatunk érdektelen gyakorlatokat,

ugyanakkor vannak egészen különleges dolgok is. Ha ez a
szakma jól mûködik, ha a kommunikációs hálók funkcionál-
nak, akkor felfedezõdnek a sikeres kezdeményezések, s módot
lehet teremteni arra is, hogy szisztematikus kísérleteket végez-
zenek velük. Fontos volna ez azért is, mert a jó módszertani
megoldások nagyon ritkán keletkeznek elméleti mûhelyek-
ben. Ezek sokkal inkább a gyakorlatban születnek, de elter-
jedni, mások számára is hozzáférhetõvé válni csak akkor tud-
nak, ha ebben az egész folyamatban megjelennek az elméleti
szakemberek is. Azok, akik például szisztematikusan nyo-
mon követik az adott módszert érintõ kezdeményezést, méré-
seket végeznek a gyerekek fejlõdésére gyakorolt hatásairól,
dokumentálni tudják a folyamatokat, szûkebb körben pilot
vizsgálatokat, kísérleteket tudnak végezni. Általában azok a
jó, igazán intelligens oktatási rendszerek, ahol az ilyen folya-
matok a pedagógiai munka természetes részét képezik.

A harmadik dolog tehát, amit fontosnak tartanék,
hogy a pedagógiai gyakorlatban kidolgozott, helyi szin-
ten mûködõképesnek tûnõ módszertani megoldásokat el-
méleti szakemberek bevonásával, velük szorosan együtt-
mûködve vizsgálják, s amennyiben az eredmények azt
indokolják, bárki számára tegyük azokat hozzáférhetõ-
vé.”

Vekerdy Tamás Különvélemény

Jó néhány évvel ezelõtt részt vettem Székesfehérváron a
tanévnyitó ünnepségen. Elõadásra kértek. Mondtam,
hogy elõadást csak úgy vállalok, ha utána a közönség is
beszélhet legalább annyi ideig, mint ameddig én beszél-
tem. Megengedték. Ezen a beszélgetésen szólalt fel az
egyik köztiszteletben álló vezetõ óvónõ, és többek között
a következõket mondta:

– Én minden októberben elmegyek azokba az iskolákba,
ahová tõlünk gyerekek kerültek. És ilyenkor mindig meghall-
gatom, hogy rettenetesek ezek a gyerekek, akik tõletek jönnek,
ezek mindig kérdeznek, mindig az eszükbe jut valami, mindig
akarnak valamit. Mire én azt szoktam válaszolni: Nézd, mi
három évig erre neveljük õket. De ne féljetek semmit, nálatok
három hónap alatt egy életre le fognak szokni róla.

Hát, ha ez így van – márpedig nagyon sok helyen így
van –, ez rettenetes. 

Persze, szegény tanítót nyomja és nyomasztja a sok os-
tobaság, amit valamiféle intézkedések – melyeknek meg-
fogalmazói mintha soha nem láttak volna gyereket – el-
várnak tõle. 

! ! !
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Miért kéne minden gyereknek egyszerre írni, olvasni
mondjuk az elsõ év végére? (És a rémült iskola ilyenkor
esetleg azt mondja: nálunk már karácsonyra mindenki
ír, olvas!)

Zsófika úgy jön, hogy ír, olvas. Mert három nõvére van
és mind a három tanító nénit játszott vele. Lacika esetleg
harmadikra fog stabilan írni, olvasni. 

Zsófika zseni, Lacika hülye?
Esetleg pont fordítva!
Stephen Hawking, akit ma a világ legokosabb embe-

rének tartanak, elemista korában még nem volt kerekes-
székhez kötve. De nem tudott megtanulni írni, olvasni!

Pablo Picasso – nem szeretem ezt az alsó tagozatos
szót, mindig elemistát fogok mondani – az elemiben nem
tudott megtanulni írni, olvasni és számolni. Vagyis, ha
ma néznénk rá, erre a makacs kisfiúra, értelmi fogyaté-
kosnak neveznénk. De nem! Csak zseni volt. 

*

Tudomásul kellene vennünk, hogy az iskolába óvodás
megy. 

Igen, persze, az iskolaérettségi vizsgálat informál bi-
zonyos dolgokról és általában jól informál. De ez nem
azt jelenti, hogy az óvodából jó esetben az óvodai szabad
játékból és mesehallgatásból és utánzásos tevékenység-
bõl, melyben remélhetõleg nem korrigálják – szóval,
hogy a mindezekbõl érkezõ kisgyerek, mind egyformán
készen áll arra, hogy 45 percig nyugodtan üljön és „ta-
nuljon”. Persze, a tanító néni jól tudja, hogy hogyan vál-
togassa a tevékenységeket és ez sokat segít – sokat, de
nem eleget. 

Az iskolába óvodás megy, akit nem kellene, nem sza-
badna felkészíteni az óvodában az iskolára. Az iskolának
kellene õt óvodásként fogadnia, sok mozgással, játékkal,
mesével, tudomásul véve, hogy nagy egyéni különbség-
gel érnek majd be az iskolára, és hogy ez egyáltalán nem
a jobb vagy rosszabb képességet jelzi. (Tegyük gyorsan
mindjárt hozzá, hogy a tehetséges gyerek, a mélyen gon-
dolkozó, kreatív gyerek – minderre már gróf Széchenyi
István is rámutatott az akkori oktatási miniszterrel, gróf
Thun Leóval hadakozva – nagyon sokszor, mondhat-
nám, többnyire lassú! Manapság üldözzük a lassú gyere-
keket. Hivatalok, melyeknek nincs jobb dolguk, esetleg
stopperórával mérik az olvasás sebességét. Gondoljunk
Woody Allenre! Így szól: – Elmentem egy gyorsolvasási
tanfolyamra, húsz perc alatt elolvastam a Háború és békét.
Oroszokról szól. – Hát igen. Az eredmény körülbelül ilyen
és ennyi.) 

Nézzük meg az iskolába menõ gyerekek fejét. Még mi-
lyen nagy. Persze késõbb se megy össze, de a test megnõ,
és az arányok megváltoznak. Miért ilyen nagy a gyerek
feje? Mert felnõtt agyveleje van!

Viszont tüdõlebenyeinek felszíne csak egyötöde a fel-
nõttének!

Ez azt jelenti, hogy neki ötször gyorsabban kellene ke-
ringéltetnie a vérét, hogy testünk legoxigénigényesebb
szerve, az agy, mely ráadásul ilyenkor még fejlõdik is, ele-
gendõ oxigénhez jusson. Napi négy-öt órát kellene mini-
mum rohangálnia és üvöltöznie a szabad levegõn.

De a mi gyerekeink üljenek csak öt-hat-nyolc órát az
iskolapadban! 

És még panaszkodunk, hogy rossz a „magaviseletük”,
hogy nyugtalanok, hogy izegnek, mozognak… 

Ferike egy szép októberi napon egyszer csak feláll óra
közben, leveszi a pulóverét, önfeledten odasétál az ab-
lakhoz és kibámul a gyönyörû õszi napsütésbe. 

– Ferike! Kisfiam! Óra van! Te nem vagy normális?
A 27 gyerek közül egyedül Ferike a normális!
Érzi, hogy mit kíván ez a gyerektest, ez a gyerekagy és

enged neki. Ha már egyszer a tanügyi nénik és bácsik el-
feledkeztek, nem, nemcsak Ferikérõl, de Ferike testérõl
is. Hogy egyáltalán van neki. 

Én, a tanító észreveszem, hogy ugyanez a Ferike vagy
egy másik, óra közben mászik elõre a padok alatt.

– Ferike! Jössz ki onnan!
Ferike kikászálódik és boldogan vigyorog. 
– Még vigyorogsz is?
Persze, mert a rosszalkodás emeli a pulzusszámot és a

vérnyomást. A leleplezés pillanata pedig az egekbe szök-
teti. Ferikét elönti az adrenalin és agyát elönti az oxigén.
Végre jól érzi magát. Meg van ijedve persze, de nem tud
nem vigyorogni. Mert most jó. Legalább testi értelem-
ben… 

A lányok sokkal jobbak, jobban alkalmazkodnak az is-
kolához, jobb tanulók. Sokszor hallhatjuk: – A lányok
aranyosak, kedvesek, okosak. Öröm velük dolgozni.

Ahogy azt is: – A fiúk ostobák, gonoszak, agresszívek,
kínszenvedés velük az élet.

(Persze mindig vannak „fiús” tanító nénik is.)
Csakhogy a lányok drágán fizetnek ezért a jobb alkal-

mazkodásért – derítették ki a kutatók. 
Betegségekkel. 
Magyar vizsgálat mutatta ki – Nemes Lívia és munka-

társai –, hogy a lányok, akik mindig egészségesebbek
(már születéskor is egy kicsit több fiú hal meg, de mindig
több fiú van kórházban, orvosnál, pszichológusnál – és a
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nõk tovább is élnek), szóval hogy a lányok az iskola meg-
kezdése után szignifikánsan betegebbek!

Betegségük formája a pszichoszomatikus tünetképzõ-
dés. 

Szemkáprázás, szédülés, fejfájás, hányinger, hányás,
gyomorgörcs, hasfájás, szorulás, hasmenés stb. Orvoshoz
kerülnek, az orvosi kivizsgálás megállapítja, hogy semmi
bajuk. 

Még!
Mert ha a pszichés eredetû tünet sokáig fennáll, a tes-

ti szerv is belebetegszik. 
És a fiúk, akik mindig betegebbek, most szignifikánsan

egészségesebbnek mutatkoznak, mert nem alkalmazkod-
nak a mai iskola elvárásaihoz.

A Magyar Tudományos Akadémia kétszer is megje-
lentette ezt a tanulmányt – mindhiába. 

*
Még egyszer: Miért kellene minden gyereknek egy-

szerre, egységesen, ugyanabban az idõpontban megta-
nulnia írni és olvasni? 

Miért baj az, ha az egyik gyerek, aki nagyon jó mate-
matikából, nem szeret, és nem tud rajzolni? 

A tudomány ma már legalább kilencféle intelligenci-
át ismer, de mi az iskolában csak egyetlen egyrõl tudunk
valójában: az értelmi intelligenciáról.

És ezt is hogy mérlegeljük?
A klasszikus mérésben – mára ez kicsit megbonyoló-

dott – tíz faktorral mérték az értelmi intelligenciát. Ebbõl
öt szóbeli volt, verbális, öt cselekvéses, performációs.

Minden nagy könyv leírta, hogy gyerekkorban a cse-
lekvéses rész az erõsebb, ez viszi magával a szóbeliség ki-
fejlõdését is. 

Kivéve az értelmiségiek gyerekeit.
Ezek kisebb-nagyobb neurotizálódás árán korán erõ-

sek lesznek verbalitásban, sokszor a cselekvés rovására. 
De mi ezt szeretjük és ezt méltányoljuk. 
Ami önmagában is katasztrofális, mert hozzájárul ah-

hoz, hogy a gyerekek magukkal hozott társadalmi kü-
lönbségét ne tudjuk kiegyenlíteni. 

Míg minden boldogabb országban északon és nyuga-
ton a gyerekek társadalmi különbsége az iskolázás min-
den évével csökken, addig nálunk minden évével nõ. 

Az a két faktor, amit az iskola elsõsorban értékel és
osztályoz, mind a kettõ a szóbeli tartományban találha-
tó: egy lexikális memória és egy matematikai készség. 

A cselekvéses tartományt iskolai értékelésünk, mond-
hatnám, meg sem érinti. 

És akkor az intelligencia másik minimum nyolc formá-
járól, ami az életben való beválásban és boldogulásban
ugyanilyen nagy szerepet játszik, még nem is beszéltünk. 

*

A magyar gyerek tragédiája, hogy soha nincs ott, ahol
van. 

Az óvodában az iskolára készül – ha nem elég jó az
óvoda! –, az alsó tagozaton a felsõre, a felsõn a középis-
kolára, ott meg az egyetemre. 

Ha normálisak lennénk, hagynánk, hogy az óvodás az
óvodás kisgyerek életét élje sok szabad játékkal, min-

dennapos mesével, spontánul utánozható cselekvéssel
(beszédtõl a palántázásig). És: hadd mondjam még egy-
szer: kibírnánk, hogy az iskolába óvodás megy, és hogy
az iskola dolga, hogy lassan iskolást formáljon a gyerek-
bõl. 

*

Vajon az elrendelt, mindennapos tornaóra az a moz-
gás, amire az elemista kisgyereknek szüksége van? 

Szó sincs róla!
Sem ortopédiai, sem pszichológiai értelemben.
(És akkor most nem beszéltünk arról, hogy nincs tor-

naterem és semmi más, ami ehhez kellene.)
Ebben az életkorban a szabad mozgás a fontos, sok sza-

bad mozgás, szabad levegõn. 
Fogócska, bújócska, ipiapacs, labdajátékok – és sorol-

hatnám. 
Szó nincs arról, hogy a „száraz” futások az iskola körül

– melyben esetleg még be is kell tartani a tornasort! – és
egyéb kényszermegoldások elégítenék ki ezeknek a kis-
gyerekeknek a mozgás- és oxigénigényét.

*

A régi tanító néni az írástanulás kezdetekor így szólt:
– Menjetek haza, kérjetek otthon édesanyátoktól a spar-

herd alól (oda volt készítve a begyújtáshoz) újságpapírt, te-
rítsétek ki a konyhakõre vagy a konyhaasztalra, vegyétek a
kezetekbe a legvastagabb kék vagy piros postairont és kerekít-
setek rajta! Óriásiban!

És esetleg fel is mutatta az ökölre fogott kék vagy piros
postairont – nem, nem a görcsösséget okozó túl korai há-
romujjas ceruzafogással.

Hogy van ez ma? 
Összehúztuk az elemista sorközt, belehúztunk még két

sort, mint a gyorsíró füzetbe, ha elég komoly tanerõk va-
gyunk, tûhegyes HB-s ceruzát adunk esetleg a gyerek ke-
zébe „hogy ne piszkoljon”, és: 

– Oda rakd be kisfiam a kampócskákat, csak meg ne nõ-
jön a sor vége felé!

Miért ne nõne meg? 
Mikor eleve óriásinak kéne lennie?
Annak idején elküldtem a kétféle módszert az akkor

már Pesten mûködõ Szentágothai Intézetbe az Üllõi út
és Lenhossék utca sarkára, és kértem, írja meg nekem
valaki, aki a kéz anatómiájával, beidegzésével foglalko-
zik, hogy melyik módszer a helyes. 

Választ is kaptam az akkor még ott dolgozó Hámori
Józseftõl. 

Õ azt írta, hogy a régi tanító néni zseniális volt, csak
azt nem értjük, hogy honnan tudta. Merthogy a kéz funk-
cionális anatómiája hogyan fejlõdik, változik, ezt csak a
hatvanas években kezdték felderíteni. 

A régi tanító néni tudta tapasztalatból és intuícióval.
Mi ma már tudhatnánk a tudományból is. 
Azt elfelejtettük – ezt nem tanultuk meg. 
Szegény gyerekek!
És szegény tanítók, mi, akik sokszor érezzük, hogy mi

és hogyan volna helyes, de nem engedik nekünk, hogy
úgy csináljuk, ahogy jónak látjuk, ahogy szeretnénk.
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A szorosabb értelemben vett kreatív írás kitûnõ példái
jöttek létre az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Álta-
lános Iskola 2014/15-ös tanévben 3. b osztályának alko-
tómûhelyében. Két kötet is napvilágot látott a gyerekek
tollából: egy verseskönyv és egy mesegyûjtemény. Mind-
kettõ a diákok saját illusztrációival jelent meg. A gyere-
kek felnõtt környezetének köszönhetõen a valódi publi-
kálás élményében is részesült az osztály.

A versgyûjtemény több év versgyakorlat termése, hi-
szen az osztály tanulói elsõs koruk óta folyamatosan ír-

nak verseket. Tanítójuk, Kolláth Erzsébet régi szokásá-
hoz híven mesével és verssel fogadta új elsõseit, s közös
mindennapjaik részévé tette a verselést, beszélgetést,
mesélgetést.1 A kortárs irodalom és az élménypedagógi-
ai módszerek gyerekeket megszólító ereje is tetten érhe-
tõ abban az olvasói válaszban, amit tanítványai adtak a
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Lackfi János és egyéb
szerzõk mûveivel való élményszerû találkozásokra. Mes-
terházi Mónika Labda-dal címû versére például ilyen
>válasz< született: 

G. Gõdény Andrea

„… GURUL A GOLYÓ,
CSODAORSZÁGBA MEGYEK.”

(Részlet Ivitz Zsófia Idõhatárok c. versébõl)

Világokat igazgatnak,
üveggolyókkal játszanak…
Literalitás, kreatív írás az alsó tagozaton (4.)
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Lackfi János Lányok dala és Fiúk dala c. párversének
feldolgozása az alábbi szöveget csalta elõ egy versíró
teambõl: 

Bodor Emma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera

A két nem

A lányok isisek, a fiúk pisisek.
A lányok korisok, a fiúk ovisok.
A lányok csicsások, a fiúk pisások.
A lányok okosak, a fiúk porosak.
A lányok pirosak, a fiúk koszosak.
A lányok virágok, a fiúk királyok.

Az élményt nem csupán a hangzás és a kortárs költõk
nyelvi leleményei jelentették a gyerekek számára: a taní-
tónõ játékos foglalkozásokat épített a szövegek köré.
Kovács András Ferenc Petymeg címû verse kapcsán pél-
dául kis vadásztársaságokat alapítottak, és az osztályban
megbújó (elrejtett) különleges nevû állatokra (kinyom-
tatott képükre) vadásztak: damara-dikdik, kuszkusz,
petymeg és hasonlók után kutatva. A petymeget „leva-
dászva” megismerték – megtanulták a róla született ver-
set, majd eljátszogattak a szöveggel.2 S mikor tanítójuk
felvetette, hogy tudnának-e õk is hasonlókat írni, el-
kezdték ontani a verseket. A háromtagú szerzõcsapat
például ezeket:

Bodor Emma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera

Damara dik-dik

Damara dik-dik
A damara iszik.
Locsolkodik, a
Damara dik-dik.
A dik-dik damara,
Még sincsen szarva.

Damara úr ici pici,
Ivadéka nagyon kicsi.
Papucs orra aprócska,
Édes, ahogy mozgatja.

Alpaka

Az alpaka olyan, mint
Egy almafa.
Ha leesik egy rohadt
Alma, lesz belõle
Alpaka.
Ha megrohad egy 
Alpaka, lesz belõle
Almafa.

Kuszkusz

A kuszkusz nagyobb
Mint egy nagy busz.
Kuszkuszol, sõt
Keszmeszel,
Náthás, de nem kis gyerek,
imádja a sajtot, bolhát,
megeszi az anyám –
tyúkját.

Hamarosan jelezték a gyerekek a tanítójuknak, hogy
másról is szívesen írnának, mire az osztályteremben ki-
alakítottak a falon egy részt, ahová kitehették a friss al-
kotásokat. Nagyon elgondolkoztatta például az osztályt
a dolgok „mibõl valósága”, és nemcsak László Noémi
Mibõl mi? címû verse kapcsán. Krikovszky Zsóka kép-
verse például a költõnõ szövegének megismerése elõtt
készült: 

Az alábbi versek László Noémi szövegét gondolják to-
vább:

Simon Léna

MI MIBÕL KÉSZÜL?

MÛANYAG A PLAYMOBIL A LAPTOP 
ÉS A FLAKON.
SZÍVÓSZÁL S A POHARAM, 
AMIBÕL A KAKAÓM ISZOM.
FÁBÓL VAN A SEPRÛNYÉL,
VASBÓL VAN A KÁLYHA,
PAPÍRBÓL A SZALVÉTA
S A SZOBÁMBAN A LÁMPA.
LEKVÁRBÓL A DERELYE,
SZILVÁBÓL A GOMBÓC,
MALACBÓL A SZALONNA,
SZÕRBÕL VAN A POKRÓC.
HÓBÓL VAN A HÓEMBER,
JÉGBÕL VAN A JÉGCSAP,
VÍZBÕL VAN A BALATON,
DE NINCS VÍZBÕL A VÍZCSAP.

Perényi Sára – Vajda Sára

Mi mibõl készül?

Fából szekrény, asztal, szék,
ez a szoba nagyon szép.
Bõrbõl készül kabát, táska,
húzzuk fel a nagymamára.

Fémbõl készül kanál, kés,
kulcs a zárban, mondjam még?
Textilbõl a lepedõ, 
húzza, rázza szélkendõ.
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18-20 gyerek rendszeresen írt az osztályban, a többiek
pedig olvasták a verseket, s örültek nekik. Csak amikor
oda került a sor, hogy osztálykötetet adnak ki, verselt
mindenki. Hogy mindannyiuktól legyen szöveg benne,
csoportban is alkottak verset. „A csoportos versírás jó le-
hetõség arra, hogy azoknak is sikerélménye legyen, akiknek ez
a fajta alkotás nehezebben megy. Mert a lelkesebbek lendüle-
tet adnak a többieknek is a csoportban” – nyilatkozza
Kolláth Erzsébet a kötet kapcsán vele készült interjú-
ban.3 Haikuval próbálkoztak például, mert az viszonylag
egyszerû versforma, és könnyen kezelhetõ. 

Dobos Petra

Gepárd

Szavannán száguld,
a gepárd ámul, bámul,
gazellát, zebrát.

Olyan is elõfordult, hogy végül mégsem haiku kereke-
dett ki a próbálkozásból, hanem más forma:

Garas Donát

Õsz

Elrepült sok madár,
csupasz lett a határ.
Megérett a ringló,
megette a rigó.

Dió esik madárhátra
átrepül a másik ágra.
Fúj a szél, közeleg a tél,
hull a sárga levél.

Harmadik osztály õszén aztán felmerült az ötlet, hogy
ha már ennyi vers születik, karácsonyi ajándék is lehetne
belõlük: akinek van kedve, írjon karácsonyi verset, de
otthon tartsa titokban, mert ebbõl kerekítik majd ki a
szülõknek adott mûsort.4 Néhány az ajándékok közül:

Gyimesi Eszter

Jön a tél

Jön a tél, jön a tél,
minden boldog, 
ami él.

Elrepültek messzeségbe,
búbos banka, 
seregély.

Kovács Mátyás Koppány

Karácsonyi mondóka

Esik a hó földre, fára.
Karácsonyfa alatt boldog gyerek játszik.
Az ablakba látszik a csillogó-villogó díszes fenyõfa,
karácsony estéjén.

Januárban a verseskötet ötlete is megszületett, s az
egyik illusztrátor édesanya, Kadlicskó Bea egy mûhely-
foglalkozás keretében megmutatta, hogyan is érdemes
gondolkodni szövegek rajzokkal történõ megeleveníté-
sérõl;5 az osztály napközis tanítójával: Vulevity Katalin-
nal pedig különbözõ anyagok felhasználásával a borítót

is elkészítették a gyerekek. Egy osztálybeli édesapa, a
színmûvész Bodor Géza jóvoltából hangoskönyv is ké-
szült a versekbõl. A színmûvész kollégáival együtt a tel-
jes anyagot megszerkesztette zenei betétekkel együtt, de
a gyerekek maguk mondják saját verseiket. A felvétel a
színmûvész hangstúdiójában készült. 

A verseskötet címe a Butyongós címû versbõl szárma-
zik; s hosszas mérlegelés után, közös megegyezéssel lett a
krémkaktuszból kötetcím. A kreatív szóképet mindannyi-
an izgalmasnak, figyelemfelkeltõnek érezték. „Egy kak-
tusz, ami nem tüskés, nem szúr, krémbõl van…” – ez az üze-
net mindannyiuknak tetszett – derül ki a Csodaceruza in-
terjújából.6

Bodor Emma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera

Butyongós

Béna baba barbárok,
kopogósra fagynátok,
pattanj fel egy motorra,
gurulj be egy bokorba!

Bíbor köpönyeg barbárok,
bukósisak sajtárok.

Krémkaktusz nadrágok,
gondol rátok anyátok.

A könyv tartalmi szervezõelvét azok a témák adják,
amelyek köré az évek során foglalkozásokat épített az
osztálytanító. Az így született versekbõl jöttek létre a té-
macsoportok (állatok, évszakok, tárgyak, ünnepek, cso-
dalények); de olyan kérdések is szóba kerülnek a szöve-
gekben, mint barátság, szerelem, távolság, elválás, fog-
ság… 

A több magyar kiadást megért svéd gyerekverskötet7

darabja lehetne például az osztályba járó kétnyelvû kis-
fiú, Anderson Alexander William Barátom c. verse:

Barátom segít,
állandóan velem van,
nem hagy soha el.

Sokat van nálam,
játszom vele mindenkor,
kis figurákkal.

S ki ne menne el szívesen egy ilyen randira? 

Vass Benedek

A randi

Te nagyon tetszel nekem,
Eljönnél randizni velem?
Elmennénk mi fagyizni,
Esetleg mozizni!

Én meghívlak egy turmixra,
Epresre, ananászosra,
Meginnánk egy padon ülve,
Amíg van, ott csücsülve.

Ha esetleg moziba 
mennénk,

A büfébe’ popcornt 
vennék,

Azt majd megesszük 
bent a terembe’,

Közbe’ egy jó filmet nézve.

Felnõtteket megszégyenítõ érzékenység, társadalmi
szolidaritás szól az alábbi sorokból, s nehéz nem kihalla-
ni a versbõl Tiborc panaszát a Bánk bánból, noha a szerzõ
aligha ismerheti:
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Gyimesi Eszter

Fogságban

Se barátom, ismerõsöm,
csak egy ketrecem,
hol életem leélhetem.

Nem jön hozzám látogató,
s nem nyílik ki nekem ajtó,
csak egy héten egyszer, 
akkor senki nem kel fel.
Én is ember vagyok, senki sem vesz annak?
Kérdezem azokat, akik
munkából csapják rám az ajtókat.

Csak egy almát loptam,
máris jön a bilincs,
klikk – csapódik a kilincs.

Sokhangú vers Moldvay Szofi párizsi verse: honvágy,
idegenség, elvágyódás és beilleszkedés egyszerre szól ben-
ne, egyúttal a gyermeki flexibilitás, reziliencia szép pél-
dája a szöveg:

Életem Párizsban

Kihullott egy szempillám
Lett egy kívánságom
Azt kívántam bárcsak már
hazamennék nyáron!

Jön egy busz a suliba
Elszállít judozni
Kapott egyet Alexa
Elkezdett hisztizni.

Az ebéd néha véres hús
Azt én hogy utálom
Ma az idõ nem borús
Majd este fuvolázom.

Szombaton balett van
Vasárnap bicikli
Hull a hó Párizsban
Jó lenne síelni!

Filozófiai mélységek csillannak meg Orosz
Mirjam–Perényi Sára Papucsok az utcán címû versében

A Bojtos, a Mintás, a Foltos, 
sétál az utcán a Kormos.
Papucsokban mindegyikben egy ember.
Mindegyik egy-egy Bojtot visel mára az ember?
Közöttük nõtt Pista, Eszter.

„Az, hogy a gyerek verset ír, természetes. Ahogy az is,
hogy rajzol, énekel, táncol. Mind játék. Nem lesz (…)
költõ a versíróból.8 Nem is ez a cél. Épp az a jó benne,
hogy játék: öncélú önkifejezés, ami a felnõttek haszonel-

vû világában már alig bukkan fel. Mivel játszik a gyerek a
versírásban? (…) a ritmussal, az ismétléssel és a formá-
val. (…) a valóság megragadásánál mindig fontosabb a
vers mágikus, varázsige volta, ami a ritmusban, az ismét-
lésben rejlik. Ezek a 7–9 éves gyerekek érzik, ami a vers
legmélye, és tudják, amit a felnõttek gyerekverseibõl ta-
nulnak. Tudnak egyedül írni és közösen. És fõleg mernek
játszani a nyelvvel, hangzással, jelentéssel” – írja Kis Ju-
dit Ágnes író a könyvhöz készült ajánlásában.

A játékosság egyik remek példája a kötetben a Boci-
foci.

Szabó Domonkos

Boci-foci

Jön a boci focizni,
Kezdõdik a boci-foci,
Labda gurul a fûben,
Boci rúgja a kõbe.

Magyaráz a boci papa,
Ez a boci-foci napja.
A boci a füvet harapja,
Félre csúszott a kalapja.

Hohol Ancsa mesekönyvíró szintén a versalkotás já-
ték jellegét ragadja meg a verseskönyvhöz írott sorai-
ban: „Szavakkal játszani azért jó móka, mert rímeket
faragni gyakorlatilag mindenrõl lehet. (…) …a szavak
birodalma kiváló játszótér, ahol remekül feltalálják ma-
gukat.” [A gyerekek.] Gyimesi Eszter és Kismartoni Ve-
ra Babaebéd címû verse jó példa a leleményes játékos-
ságra: 

Mit egyen a baba?
Csiripöri, alipöri
Koviubi, csokigumi
Ridiradi, uzsibuzsi
Virislivi, rizibizi.
IMIDIMI

Berg Judit a könyv hátsó borítóján így méltatja a kö-
tetet: „A Krémkaktusz vidám, vicces, üde gyerekverseit ol-
vasva kiderül, milyen biztos megérzéssel veszik észre a kisis-
kolás szerzõk a világ furcsaságait, ellentmondásait, hogyan
látják magukat, a barátaikat, a szûkebb és tágabb környeze-
tüket. A sok humorral, nyelvi leleménnyel átszõtt versekbõl
csak úgy árad a jókedv…” Az írónõvel élõ kapcsolatban
vannak a gyerekek, ugyanis tanítójukkal együtt elolvas-
ták a Ruminit, hajónaplót készítettek belõle, amit
cédére írtak, és odaajándékoztak neki, amikor eljött
hozzájuk.9

És ha a játék a szabadság és az érdek nélküli öröm biro-
dalma, amely az ember egyik legbiztonságosabb szentélye
a világban (…), az egyetlen pont, ahol tökéletesen megva-
lósul az esélyek eszményi egyenlõsége (Hankiss Elemér),
aligha becsülhetõ túl annak a játéknak és örömnek
a jelentõsége, amely ezt a kötetet létrehozta, s amely
a szövegekbõl árad. A több ciklusba rendezett kötet
darabjai többek iskolás versgyakorlatnál. Gondolko-
dó, világlátó, világértõ és -érzõ emberek kérdeznek
bennük, beszélnek belõlük, nem is akármilyen forma-
nyelven. 
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Kötcsei Bálint

Hóesés

Esik a hó, esik, esik,
emberre, állatra esik, esik.
Így esik, úgy esik,
csak esik, csak esik.

Jönnek már az ünnepek, 
örülnek a gyerekek,
örülnek az emberek.

Karácsony vár,
ajándék vár,
gyerekre vár.

Esik a hó, esik, esik,
emberre, állatra esik, esik.
Így esik, úgy esik,
csak esik, csak esik.

Az alkotókban láthatóan (hallhatóan) ott lüktet az
irodalmi hagyomány, amit friss, gyermeki látásmódjuk-
kal újraértenek, újrateremtenek.10 És ez az újrateremtés
nem kevésbé fontos, mint maga a játék, mert ez biztosít-
ja a kultúra folytonosságát, s az irodalom élõ voltának ta-
pasztalatát, ami nélkül az irodalmi szöveghagyomány
képtelen betölteni létének alapvetõ célját: élni segítõ
funkcióját. 

Kétségtelen, hogy a verseskötet ilyen minõségben
és formában nehezen jöhetett volna létre a szülõk és
az iskolavezetés támogatása nélkül, ezt el is mondja az
osztálytanító a vele készült interjúban. Ahogy azt is,
hogy milyen kohéziót jelent mindez a szülõk, gyerekek
és pedagógusok között, s ez micsoda összetartó és mo-
tiváló erõ. „Itt valahogy kivételesen jól álltak együtt a
csillagok, mert mindenki lelkes volt a közremûködõk kö-
zül.”11

Jegyzet
1 Tanítói gyakorlata alaposabban megismerhetõ a vele készült in-

terjúból: l. http://www.gyermekirodalom.hu/?p=9030; ill. l.
még: G. GÕDÉNY Andrea  KOLLÁTH Erzsébet: MESEOR-
SZÁG – CSODA-ORSZÁG. Olvasásprojekt az alsó tagozaton.
Könyv és nevelés, 2015/2. http://folyoiratok. ofi.hu/konyv-es-
neveles/meseorszag-csodaorszag

2 Ennek mikéntjét l. G. GÕDÉNY Andrea: Vers ÉLMÉNY. Kor-
társ versek feldolgozása kisiskolás korban = PODRÁCZKY Ju-
dit (szerk.): Mûvészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszer-
tani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. Bp. 2013. 51-
64. Az írást Kolláth Erzsébet és Konrád Ágnes versfeldolgozó
gyakorlatai egészítik ki. Vmint: G. Gõdény Andrea – KOÓSNÉ
SINKÓ Judit: Hidak a szakadék fölött. KORszerûség és
ÉLMÉNYszerûség az olvasóvá nevelésben. Magiszter, 2014. jú-
nius. 86-94. http://rmpsz. ro/uploaded/tiny/files/magisz-
ter/2014/tavasz-nyar/14godenysinko 86_94.pdf és uõk: Hidak
és cölöpök. Korszerû technikák, élményszerû eljárások irodalmi
szövegek feldolgozásában (mûhelyfoglalkozás). Magiszter,
2014. június. 95-105. http://rmpsz.ro/ uploaded/ tiny/files/ma-
giszter/2014/tavasz-nyar/15 godenyhely95_105.pdf 

3 L. 1. jegyzet.

4 Azok, akik nem verselnek, írhattak egy rövid fogalmazást arról,
hogyan képzelik el a karácsonyt 30 év múlva…

5 Kadlicskó Beáta honlapját, munkáit l.: http://kadlicsko.
blogspot.hu/

6 L. interjú, 1. jegyzet. 
7 Ami a szívedet nyomja. Kortárs svéd gyermekversek. [Ford. Tót-

falusi István]. Móra Kiadó, Bp., 2001. L. http://pici.web.elte.hu/
gyerekv.htm 

8 Bár éppenséggel még ez is megtörténhet… – de, valóban, nem
ez a cél, csak lehetséges hozadék…

9 Nem is egyszer találkoztak vele író-olvasó találkozó keretében,
dramatizálták egy-egy meséjét, beszélgettek vele. Sokan nem is
sejtik, milyen fontos tapasztalat a gyerek számára az irodalom
élõ volta. Legtöbbjük a régiség valamiféle halott ördöngösségé-
nek gondolja, s csodálkozik, ha tudomására jut, hogy irodalmi
szövegek ma is keletkeznek, írók, költõk élnek közöttünk, busz-
ra szállnak, gyerekért rohannak, pénzt keresnek, s szövegeikkel
az õ problémáikról is beszélnek. Az az irodalom, amit kínálunk
nekik, alig rendelkezik megszólító erõvel számukra, nem róluk
és nem nekik szól, általuk meg aztán végképp nem. Sem a jelen-
téskonkretizációk értelmében, sem a kreatív írás értelmében.

10 A hagyomány integratív újrateremtésének szerepérõl, jelentõ-
ségérõl l. bõvebben Lackfi János és Vörös István Apám kakasa
c. kötete kapcsán: G. GÕDÉNY Andrea: A hagyomány integ-
rációja kisiskolások olvasóvá nevelésében. Irodalomismeret
2014/4. http:// www.irodalomismeret.hu/files/2014_4/g_
godeny_andrea.pdf

11 L. interjú, 1. jegyzet.

Az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Továbbképzõ
Központja a 2016/17-es
õszi félévben az alábbi 

szakirányú és pedagógus
továbbképzéseket indítja

AAzz  eeggyyeess  kkééppzzéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  rréésszzlleetteess  ttáájjéékkoozzttaattóókk  aa  KKaarr
hhoonnllaappjjáánn  éérrhheettõõeekk  eell..  hhttttpp::////wwwwww..bbaarrcczzii..eellttee..hhuu//

ookkttaattaass//ttoovvaabbbbkkeeppzzeesseekk//558833--kkeeppzzeessii--kkiinnaallaatt
IInnffoorrmmáácciióó::  ttoovvaabbbbkkeeppzzoo@@bbaarrcczzii..eellttee..hhuu

SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSEK
! BA gyógypedagógia

alapszak szakirányai 3
féléves szakirányú to-
vábbképzés (7 szakirá-
nyon)

! Dráma és színház a szo-
ciális integrációban szak-
irányú továbbképzés

! Zeneterapeuta mód-
szer-specifikus szakirá-
nyú továbbképzés

NÉPSZERÛ AKKREDITÁLT
PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK
! Sindelar–Zsoldos program 1.

– Fejlesztõ program tanulási-
és magatartási zavarok meg-
elõzésére óvodáskorban és
iskolakezdéskor
(2016. augusztus 25–26–27.)

! Sindelar–Zsoldos program 2.
– Tanulási- és magatartási
zavarok terápiája iskoláskor-
ban
(2016. szeptember 8–9–10.)

Jelentkezési határidõ: 2016. június 30., 
a Dráma és színház a szociális integrációban
szakirányú továbbképzésen 2016. május 31.

" " "
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Az elmúlt hónapban a szöveges feladat megoldás tanítá-
sának egyik kulcskérdésérõl szóltam: arról, hogy kerül-
jön vissza a maga helyére a szokásos lépések egyik leg-
fontosabbika, a szöveg értelmezése, értése.

A másik kérdés, amirõl érdemes elgondolkodnunk,
hogy a szöveggel megfogalmazott (és már megértett)
probléma megoldását mikor célszerû kerülõ úton, az-
az matematikai apparátussal megoldatni. Vajon nem
túlságosan korán (és nem túlságosan mereven) kíván-
juk-e a gyerekektõl a szokásos hét lépés követését? 

Meggyõzõdésem, hogy nem lenne szabad a megértés
után azonnal azt kívánnunk (legtöbbször még a 3–4. osz-
tályos tanulótól sem), hogy tudatosított matematikai
modellt1 használjon a megoldás megkereséséhez! Élje át
nyugodtan azt, hogy „kitalálta” a választ, hiszen 9–10
éves kora elõtt nem lát bele a fejébe, nem tudja, „hogyan
mûködik az agya kereke”. 

Egyébként valóban lehet, hogy csak kitalálta a prob-
léma megoldását, és kipróbálás után látta, hogy az va-
lóban jó! Ennek a kiemelkedõen nagyszerû gyerektevé-
kenységnek nagyon-nagyon kellene örülnünk! Építhe-
tünk rá felelõsségvállalást, önellenõrzés iránti igényt! És
utóbb kapcsolhatjuk hozzá a megoldási terv megalko-
tását. Akkor, amikor már képes tudatosítani, tudatosan
visszaidézni, hogy hogyan is gondolkodott, milyen úton
haladhatott, amíg eljutott a „kitalálásig”! Az lesz jó elõz-
ménye a „megoldási terv” megalkotásának, ha megpró-
bálja szavakkal felszínre hozni a lépéseket, amelyek vég-
bementek a fejében. (Önreflexió.)

Félrevezethet minket az a tapasztalat, hogy sok-sok
gyakorlás után minden osztályban lesznek okos tanulók,
akik jó megoldási tervvel állnak elõ. Azonban, ha igazán
belelátnánk az ilyen gyerek fejébe, akkor azt tapasztal-
nánk, hogy a már (talán még nem számszerûen, de való-
ban) megoldott problémának a megoldási lépéseit tudta
felidézni magában, és ezt fordította le az általunk kívánt
matematikai jelrendszerbe. Talán az az igazság, hogy aki
megoldási tervet tud készíteni, az már elõbb megol-
dotta a feladatot. Sõt, azonkívül egy „fordítói munkát”
is el tudott végezni!

Minden eszköz csak úgy válhat segítõnkké, ha meg-
ismerjük használatát. De megismerni csak használata
közben lehet az eszközöket. Ez nemcsak az ollóra, kés-
re, kerékpárra, színes rudakra, golyós számológépre vagy

a számítógépre igaz – de az elvontabb matematikai mo-
dellekre is!

A matematikai modellek használatának megismeré-
séhez hozzá tartoznak a megjelenített helyzetek, az elme-
sélt, majd eljátszott történések. Tehát miközben egysze-
rû és fokozatosan nehezebb problémák természetes,
közvetlen úton való megoldását gyakoroljuk, mellettük
és részben általuk lassan megismertetjük a mûveleteket,
a nyitott mondatokat, sorozatokat, táblázatok segítségé-
vel a relációkat, függvényeket, az elvontabb ábrákat, di-
agramokat. De ez a fogalomépítési szakasz még csak az
„eszköz tanulása”! Olyan szakasz, mint amikor csak kísé-
rettel tekerhetik a kerékpár pedálját, és nem mehetnek a
szomszéd faluba egyedül. Még nem „közlekedési eszköz”
az elvont matematikai modell a problémamegoldásban! 

Az itt következõ 2. osztályos példánk a nyitott mon-
datok értelmezésében játszott szerepet. Annak a megál-
lapodásnak a kidolgozásában volt az egyik elsõ lépés,
hogy az egyezõ keretekbe csak ugyanaz a szám tehetõ, a
különbözõkbe akár különbözõ, akár egyenlõ szám is ke-
rülhet. 

Nézzük, hogyan oldották meg a feladatot! Hogyan ve-
zette a pedagógus azt a folyamatot, amikor a probléma
megértése és természetes úton való megoldása után a
tudatosított gondolati tevékenységhez hozzáillesztet-
ték a nyitott mondatot?

– „A két kosárban
ugyanannyi alma van.
Az asztalon összesen
13-nál kevesebb.” –
mondta a tanító és
megmutatta az asz-
talt:

– Tegyetek magatok elé két írólapot! Ezek lesznek a kosa-
rak. Az almákat korongok jelentsék. Rejtsetek a lapok alá
annyi „almát”, amennyi a kosarakban lehet! A kosarak mel-
lé tegyétek oda az asztalon látható „almákat” is!

Valaki 3-3 almát rejtett el a „kosarába”, másvalaki 2-
2-t, néhányan 4-re gondoltak vagy 1-re. (A 0-ra nem tip-
peltek.) 

– Mielõtt megnéznénk az elrejtett almákat, rajzoljuk le a
„történetet”! – kérte a tanító, és a gyerekekkel együtt õ is
felrajzolta a táblára a látott helyzetet egyszerûsítve. – Ír-
juk az almák mellé azt is, amit elárultam róluk!

C. Neményi Eszter A szöveges feladatok
megoldása (2.)
Közvetlen út – kerülõ út
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– 13-nál kevesebb alma van az asztalon. Ezt mondtad –
szólt hozzá egy kisfiú.

+4 kevesebb, mint 13.

– Így írjuk le nyitott mondattal: – mutatta be a tanító. –
Az egyik kosárban levõ almák száma, meg a másikban levõk
száma, meg ez a 4 együtt kevesebb, mint 13 – mondta fel-
írás közben értelmezve a jeleket.

+ 4 < 13

Ekkor beszélték meg a megállapodást: Ugyanolyan
„kosarat” rajzolunk, mert ezzel azt akarjuk kifejezni,
hogy ugyanannyi alma van bennük. Ha különbözõ ko-
sarakat rajzolnánk, akkor nem tudnánk, hogy ugyanany-
nyi alma van bennük, vagy nem ugyanannyi.

Az írólapokat felemelve megmutatták és elmondták a
gyerekek, hogy ki mire gondolt, és igazolták, hogy 13-nál
kevesebb „almát” tettek maguk elé: 

– „Én 2-t tettem a kosarakba. 2+2+4=8. A 8 kevesebb,
mint 13” 

– „Én 4-et tettem bele mindegyikbe. 4+4+4=12. A 12 is
kevesebb, mint 13”.

…
A valóságos almákkal pedig megmutatta a tanító,

hogy 3-3 alma van a kosarakban. De azt is eljátszották,
hogy 0, 1, 2 vagy 4 is lehetett volna. 

Ezután mutatott egy olyan helyzetet is „megoldás-
ként”, hogy az egyikbe 2, a másikba 5 almát tett. Meg is
számolták, hogy így összesen 11 alma volt az asztalon,
ami kevesebb 13-nál. Megbeszélték, hogy ez mégsem jó,
mert nem ugyanannyit tettek mindkét kosárba. 

– Ha ezt a mondatot elhagynánk a történetbõl, akkor
nem rajzolhatnánk egyformára a két kosarat. Hiszen
megállapodtunk: az ugyanolyan kosár azt jelzi, hogy ugyan-
annyi van bennük – emlékeztetett a tanító.

A felidézett órán a látvánnyal megtámogatott szöve-
ges feladatot minden gyerek „megoldotta”2 akkor, ami-
kor a lapok alá valahány korongot elhelyezett. Az egy-
szerûsített rajzban elõször betûkkel írták ki azt az állítást,
amit az almák számáról elárult a szöveges feladat. Ezután
került sor a matematikai modell, a nyitott mondat felírá-
sára, most még a tanító bemutatásával, vezetésével. (A
vezetésre, segítésre sok tanulónak még hosszú ideig van

szüksége.) De vegyük észre, hogy a „megoldási terv” csak
azután tudott formát ölteni, miután a „probléma megol-
dásával” együtt átlátták a helyzetet. 

Egy másik matematikai modell: a függvény fogalmát
is valóságos helyzetek és történetek segítségével építget-
jük. Így válhat késõbb problémák megoldására is alkal-
mas eszközzé! Ehhez az értelmezéshez is türelemmel vég-
zett apró lépésekben célszerû vezetni a gyerekeket. 

Egy 3. osztályos órarészletet írok le, hiszen 2., 3., 4.
osztályban is szükséges a többszöri újraértelmezés! 

Tevékenység3: A tanító a gyerekekkel kiméretett az
udvaron egy 3 méter 60 centiméteres távot. Õ a táv egyik
végéhez állt, a gyerekek a túlsó végétõl indulhattak.
Egyenként kapták a feladatot. Az egyiket arra kérte, hogy
jöjjön oda hozzá 5, körülbelül egyenlõ lépéssel. A másik-
nak 6 egyenlõ lépéssel kellett elérnie a tanítóhoz. A kö-
vetkezõknek 2 (!), 4, 10, 3, 8, 9, 15, 12… „egyenlõ” lé-
pést kellett megtenniük a célig.

Az elvégzett tevékenység visszaidézése: Az osztályba
visszatérve a tanító feltette a kérdést: „Körülbelül hány
centiméteres lépésekkel tettétek meg a 3 méter 60 centiméte-
res távot?”

Egy-egy gyerek egyetlen mérõszámmal adta meg a vá-
laszt: „Én 60 cm-eseket léptem.” „Az én lépéseim 90 cm-esek
voltak.” „Én kb. 20 cm-enként haladtam…” – és a tanító
megengedte, hogy elõször „rendezetlenül” kerüljenek
a táblára a kimondott adatok.

Próbáljátok most kitalálni, hogy hány lépéssel jutott a ta-
nítóhoz, aki 90 cm-eseket lépett! – kérte a gyerekeket a ta-
nító. – Hányat lépett, aki 40 cm-eseket?… – és eszerint
rendezzétek párokba, vagy táblázatba a lépésszámokat
és a lépések méretét!

Voltak, akik adatpárokkal jegyezték a kigondolt ese-
teket: 90 cm – 4 lépés; 40 cm – 9 lépés; 60 cm – 6 lépés…

A táblára végül táblázatba kerültek így:

Az osztályban összegyûjtött adatpárok a lezajlott „já-
tékkal” értelmezett függvényhez tartoznak: a lépésszám-
tól úgy függ a lépések hossza, hogy a két szám szorzata
360 cm.

A felvetett (de nem is pontosan megfogalmazott)
probléma megoldásaként a gyerekek még nem egy függ-
vényt láttak át. A lépésszám és lépéshossz közti általános
összefüggést az átélt, egyedileg kiszámolt értékpárok kö-
zös szabályaként kapták meg. Jóllehet, maga a játékos,

mozgásos tevékenység újragondolása maga is értelmezte
a függvényt. Hiszen minden lépéshossz meghatározásá-
hoz úgy jutottak, hogy kigondolták: „mekkorákat léphe-
tett, aki 6 lépéssel tette meg a 360 cm-t?” „9-szer hány centi
a 360 cm?” „4-szer mennyi a 360 cm?” … Mégis a sok adat-
pár közös megegyezõ kapcsolataként látták át a teljes
megoldást.

Az úgynevezett „gépjátékok”, vagy más megnevezés-
sel „szabályjátékok” bevezetését hasznos eleinte (1–2.

Lépésszám 4 9 6 10 2 3 5 8

1 lépés hossza 90 cm 40 cm 60 cm 36 cm 180 cm 120 cm 72 cm 45 cm
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osztály) a táblázatforma értelmezéséhez kapcsolni.
Csak késõbb, ennek a jelölésnek a megértése után alkal-
mazhatjuk az összefüggés-felismerõ képesség fejlesztésé-
hez, és ennek segítségével problémák megoldásához. 

Tehát eleinte mondjuk meg, hogy mit „csinál” a gép
minden bedobott tárggyal, összességgel, számmal, szó-
val… – és azt állapítsák meg a gyerekek, hogy mit „vála-
szol” a gép. Vagy azt, hogy mire felelt a gép az éppen kijö-
võ adattal. Ennek megfelelõen épüljön a táblázat. A sok
összegyûjtött adatpár (adathármas…) egy, a szavakkal
megadott szabályú függvényhez tartozik. 

Vagy egy másik gép minden bedobott szónak meg-
számlálja a hangjait. Azt válaszolja, hogy hány hangból
áll a szó…

Ez a kétbemenetû gép elárulja, hogy mennyi víz marad
a vödörben, amikor a kannába kitöltünk valamennyit.
Az elsõ nyíláson azt dobjuk be, hogy mennyi víz volt a
vödörben, a másodikon azt, hogy mennyit töltünk át a
kannába.

Amikor már kifejeznek egy általánosított összefüggést
a táblázatok, akkor válhatnak például ilyen problémák
megoldásának eszközévé. 

„Két egyforma és egy másféle kutyaeledelt hozott haza apa.
Azt mondta, hogy talán a következõ két hónapra is elég lesz
Lizának ez a 16 kg. Hány kilósak lehettek a csomagok?”

Itt az értelmezést segítheti egy olyan „eljátszás”, amely-
ben a valóságos mérlegre feltesznek a gyerekek két egy-
forma csomagot és egy másfajtát (akár csak az elképze-
lést segítõ síkbeli rajzot), és a másik serpenyõbe a „16
kg”-ot szintén csak jelzésszerûen. A mérleg egyensúlyi
helyzete fejezi ki az egyenlõséget. A kutyákkal kapcsolat-
ban bizonyára lesz mondanivalójuk a gyerekeknek. És

nemcsak az ellátásukkal, a szükséges eledelmennyiséggel
kapcsolatban, hanem a nevük, sétáltatásuk, simogatá-
suk is szóba kerülhet.

A csomagok lehetséges tömegét elgondolhatják és
gyûjthetik anélkül, hogy átlátnák a pl. nyitott mondattal
megfogalmazható általános „megoldási tervet”:

– Ha az elsõ fajta 4 kg-os, akkor a másik 8 kg-ot nyom. Így
lesz 4 kg + 4 kg + 8 kg = 16 kg.

– Lehet az elsõ fajta 7 kg-os, akkor a másik 2 kg-os:
7 + 7 + 2 = 16.

– Lehet, hogy csak 3 kg-os az elsõ, akkor a másik 10 kg-ot
nyom…

A lehetõségek táblázatba rendezése után célszerû ki-
mondatni, tudatosíttatni, hogy az elsõ csomagot kétszer
számították, a másodikat egyszer, és így együtt 16 kg adó-
dott. A szavakban megfogalmazott összefüggés kaphatja
meg azt a formát, amit a táblázat „szabályaként” nyitott
mondattal így írhatnak le:

Meg kell még beszélni, hogy ezekbe a nyitott monda-
tokba bele lehetne írni olyan számpárokat is, ahol az
egyik szám a 0 vagy negatív szám, olyanokat is, ahol az
egyik csak néhány grammot vagy dekagrammot fejez ki.
A szöveges feladatban szereplõ csomagok azonban nem
lehetnek negatív vagy 0 tömegûek. És valószínûleg nem
nagyon fordulnak elõ olyan csomagok sem a valóságban,
amelyekre 23 g, vagy 178 dkg van írva. 

Elemezzük most még egy olyan szöveges feladat meg-
oldását, amely „megoldási tervét” egy mûvelet, mûve-
letsor, illetve egy vagy több nyitott mondat írja le. (Leg-
több esetben ilyenekkel találkoznak a gyerekek.)

„Egy családban 4 gyerek van, és együtt élnek a nagyma-
mával is. Apa este egy ilyen nagy tábla csokit hozott haza:

Apa és
anya egy-egy
oszlopot vet-
tek el belõle, a
nagymama
csak 3 kis
„kockát”
kért. A többit
a gyerekek testvériesen oszthatták el maguk között. Mennyi
jutott egy-egy gyereknek a csokiból?”

Csokiról lévén szó, ezt elég hamar megértették a gye-
rekek. Mégis fontosnak tartotta a tanító valahogyan lát-
hatóvá tenni a helyzetet. A megfelelõen beosztott, rajz-
lapból készített téglalapot odaadta egy gyereknek:

Be

Ki

Be pad Laci eszik kulacs Csenge asztal

Ki 3 4 4

Pl. Ez a gép minden bedobott logi-
kai lapot „kilyukaszt”, és a lap
lyukas párjával válaszol.
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– Mama, vedd el a részedet! – Aztán az öt „kocka” levá-
gása után továbbadta egy fiúnak a maradékot: – Papa, te
is vehetsz, aztán add a nagymamának! – Nagymama 3 kis
kockát vágott le a papírcsokiból. 

– Kik szeretnének a család gyerekei lenni? – kérdezte a ta-
nító, és kiválasztott négyet a kicsit nehezebben gondol-
kodók közül. – Nézzük, hogyan osztoztok!

A gyerekek nem számolgatták, hány sor, oszlop, vagy
hány „kocka” maradt. Az egyik gyerek kezébe vette az ol-
lót, és levágott gyorsan mindenkinek egy-egy 2-oszlopos
darabot:

Látta, hogy még
két oszlop és két
kocka maradt. Ezt
a 12 kockát aztán
elõbb kettesével
kezdte kiosztani,

… aztán még egy-egy kockát odaadott a „testvérek-
nek”:

Mindegyikük megszámolta, hogy 13 kocka jutott ne-
kik, tehát igazságos volt az osztozkodás.

– Mondjátok el, hogy hogyan osztoztatok! – kérte a taní-
tó a gyerekeket.

– Elõször 5 kockát vett el a mama, meg a papa is…
– Aztán 3 kockát a nagymama.
– Jó – szólt közbe a tanító, – írjuk le eddig, ami történt! –

és elkezdte a lejegyzést pontosan úgy, ahogy a gyerekek
mondták:

–5–5
–3

És kérdõen nézett a gyerekekre.
– Igen, de azt is le kellene írni, hogy mennyibõl vették el a

csokikockákat! – mondta egy kislány, és elkezdte megszá-
molni, hogy hány kockából állt az egész tábla csoki. (Ész-
revette, hogy a gyerekek között szétosztott kettõs oszlo-
pokban 10 kocka van, így könnyítette a számolást: – 10,
20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, meg még a 10 és
a 3. Összesen 65 kockából vedd el ezeket! – mondta végül.

– Tehát akkor hogyan írjuk le, amit eddig elmondtatok?
Egy vállalkozó fiú elvette a krétát a tanító kezébõl, és

így javított:
65–5–5–3

Ezt a gyerekek elfogadták.
– Mondjuk akkor tovább, hogy mi történt! – kérte a taní-

tó.
– Ami most maradt, azt igazságosan 4 egyenlõ részre osz-

tották a gyerekek.
– Hogyan írjuk ezt le? – próbálta ismét a gyerekekre bíz-

ni a tanító a lépés megformálását.
– Számítsuk ki elõbb, hogy mennyi maradt a 4 gyereknek!

– kérték a másodikosok.
Így került a táblára:

65–5–5–3=52
… és akkor az 52-t kell elosztani 4 felé:

52/4=13
(A tevékenységet itt 2 mûvelettel írtuk le.)

Csak ezután mutatta meg a tanító, hogy ha nem szá-
molták volna ki, hogy hány kocka maradt a felnõttek
után a gyerekeknek, akkor így írhatták volna le, ahogy
gondolkodtak (két egyforma kartonlappal fedve le a két
sorban az 52-t, és egy másikkal a 13-at):

65–5–5–3=
(– Ezzel jelöljük, amit még nem tudunk.)

52/4=

(Ez a forma 2 nyitott mondattal írta le a történetet.)

Tudjuk, hogy késõbb egyetlen mûveletsorba is sûrít-
hetõek ezek a számolások: 

(65–5–5–3)/4=
de néha egyszerûbben értik meg a fenti módot. (Ilyen le-
írás esetén nincs feltétlenül szükség keretet rajzolni az =
jel után. A megoldás – a 13 – összetett alakja áll az = jel
elõtt; ezzel le is zárhatnánk a feladatot, bár a kiszámítás
természetesen nem szokott elmaradni.)

A szavakban már megfogalmazott menetet matemati-
kai jelekkel leírni, ez fordítói munka. Az adatokat, ösz-
szefüggéseket kell „lefordítani” matematikai nyelvre!
Ezt a fordítói tevékenységet szükséges külön is gyako-
rolni. Fontos a beszélt és a számtannyelv közötti meg-
feleltetést aprólékosan kidolgozni, minden egyes gye-
rekkel felismertetni. A szavakkal kifejezett kapcsola-
tokat, viszonyokat, összefüggéseket pontosan értel-
mezni és hozzájuk kapcsolni a megfelelõ jeleket (mû-
veleti jeleket, zárójeleket, relációkat leíró egyszerû ábrá-
kat, jeleket). A tanácstalanság egy-egy szöveges feladat
elolvasása után gyakorta azért ül ki a gyerekarcokra, mert
sokak számára önmagában az az instrukció semmilyen
jelentéstartalmat nem hordoz, hogy „Írd le mûvelettel!”,
„Írj nyitott mondatot a történetrõl!” vagy „Készítsd el a meg-
oldási tervet!” Ennek alapján még nem mindenki tudja,
hogy mit kellene tennie, mit is várunk tõle. Gondoljunk
csak arra, hány tanulónk számára okoz nehézséget meg-
különböztetni például az összeadás (+) és egy relációs jel
(<) jelentését, egy jelsorozaton belüli funkcióját.

Fábosné Zách Enikõ szép gyakorlatát idézem most;
emlékezet alapján. 

– Erre a lapra felírtam egy számot – mutatta fel egy pa-
pírlap hátoldalát.

– Írjátok le azt a számot, amely ennél 3-mal nagyobb! 
Elõször csodálkozva egymásra néztek a gyerekek: úgy

gondolták, nem lehet felírni, ha azt sem tudják, mi van a
lapon. Aztán egy fiú felkiáltott: én tudom! És felírta a
táblára:

+ 3
Megnézték, mi áll a lapon: 3050 – és eldöntötték, hogy

a 3050+3 (a 3053) valóban 3-mal nagyobb.
Újabb lapot vett kézbe a tanító, és mondta, hogy most

ezzel a számmal dolgoznak.
– Egymás alá írjátok a következõ „számokat”! A végén ki-

találhatjátok, hogy mi áll a lapomon. 
1. Ennél a számnál 20-szal kisebb szám.
2. Ennek a számnak a fele.
3. A szám háromszorosánál 2-vel kisebb szám.
4. A 7000-nél ennyivel kisebb szám.
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5. Az a szám, amelynél ennyivel kisebb a 7000.
– Most elárulom, hogy a 4. szám az 5800. Mi lehet a la-

pomra írva?
– Ha a 7000-nél a felírt számmal kisebb szám 5800, ak-

kor az 1200 van a lapon – mondta egy gyerek.
– Számoljátok ki a többi 4 számot is!

A táblára is felírták, ami a füzetekbe került:

1.               – 20 = 1180

2.                / 2 = 600

3.               · 3 – 2 = 3598

4. 7000 –              = 5800

5. 7000 =  8200  –              vagy 7000 +            =  8200

A gyakorlat 4. osztályosoknak szólt, de érdemes már
2–3. osztályosokkal elkezdeni hasonló munkát – termé-
szetesen a megfelelõ számkörben.

A szöveges feladatok megoldása rendkívül összetett
munka. 

Egyfelõl problémamegoldás, amit jó, ha már egész ki-
csi kortól gyakorol az ember, ahogy kezdi felfedezni saját
testét, szellemét, környezetét, lehetõségeit. Ezt a termé-
szetes, közvetlen utat járni fontos, hasznos az iskolában
és késõbb, az élet minden területén! 

Másfelõl a szöveges feladatokkal való foglalkozáshoz
egy matematikai eszköztár építése is hozzákapcsolódik,
amely majd egy másik út bejárását is lehetõvé teszi való-
ságos, bonyolult problémák megoldásakor. Ez az eszköz-
tár (absztraktságával, általánosságával, könnyû „szállít-
hatóságával”) sokszor jelentõsen lerövidíti és biztonsá-
gossá teszi a megoldások megtalálását, persze csak abban
az esetben, ha értõ használatát sikerül jól megismertet-
nünk tanítványainkkal. E nélkül a szöveges feladatok
megoldása sokak számára ijesztõ, feleslegesnek tûnõ
megpróbáltatás marad csupán.

Jegyzetek
1 A matematikai modellek: a mûveletek, a nyitott mondatok, a
sorozatok, táblázatok (függvények), elvontabb ábrák (gráfok,
grafikonok, halmazábrák). 

2 A nyitott mondat megoldása valójában az összes olyan elem
(pl. szám) megadását jelenti a megengedett lehetõségek közül
(adott alaphalmazon), amely igazzá teszi az állítást. Sõt, a meg-
oldáshoz az is hozzá tartozik, hogy kifejezzük: a szóba jöhetõ ele-
mek között nincs több, ami igazzá tenné. (Így értjük azt, hogy a
megoldás az „igazsághalmaz” meghatározása.) Eddig azonban ál-
talában még 3. osztályban sem mindig jutunk el. A „megoldás”
szót néha abban a „lazább” értelemben is használjuk – mint pél-
dánkban is –, amely az igazzá tevõ elemek egyikét jelenti.

3 Kocziha Miklós testnevelõ tanár ötlete alapján tervezett tevé-
kenység.

! ! !
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A kutatásalapú tanulás 
folyamata

A kutatásalapú tanulás az aktív tanulás egy formája,
mely biztosítja, hogy a tanulók átéljék a tudásalkotás fo-

lyamatát (részletesen lásd Nagy L.-né, 2010).
Az „inquiry” kifejezés vizsgálódást, kutakodást, kérde-
zõsködést jelent, a tudás, tudományos igazság keresését
kutatással. A kutatásalapú tanulás követi a tudományos
megismerés lépéseit, melyek egy körfolyamatba, tanulá-
si ciklusba rendezhetõk (1. ábra).

Korom Erzsébet–Nagy Lászlóné

A természettudományos
gondolkodás fejlõdése
és fejlesztése az iskola
kezdõ szakaszában II.
A kutatási készségek fejlesztése
Cikksorozatunk (az elsõ részt lásd Korom és Nagy L.-né, Tanító 2016/3.)
második részében a természettudományos gondolkodás fejlesztésének
egy hatékony tanítási technikáját, a kutatásalapú tanulást (Inquiry-
Based Learning, IBL) és annak kisiskoláskori alkalmazási lehetõségeit
mutatjuk be. A kutatásalapú tanulás-tanítás lehetõvé teszi, hogy a ta-
nulók felfedezzék a természet objektumait, azok sajátosságait, a termé-
szetben lejátszódó folyamatokat; tapasztalataikhoz kapcsolódva elsajá-
títsák a tartalmi tudás elemeit, valamint a kutatási folyamat alapvetõ lé-
péseit és a mögöttük húzódó gondolkodási mûveleteket. Ez a tanítási
technika hozzájárulhat a természet megismerése és a kutatás iránti ked-
vezõ attitûd kialakulásához. A tanulmányban a kutatásalapú tanulás
összetevõinek áttekintését követõen a környezetismeret tanításába il-
leszthetõ példán keresztül mutatjuk be a megvalósítás lépéseit.

1. ábra. A kutatásalapú tanulás folyamata (Forrás: PRIMAS projekt, Csíkos, 2010 alapján)
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A tanulási folyamat kezdeti lépése a problémafelve-
tés és a témában való tájékozódás, információgyûjtés.
Ezt követi a kérdések megfogalmazása, majd a felmerü-
lõ kérdések közül a kutatás alapjául szolgáló kérdés ki-
választása, és arra vonatkozó elõrejelzések, hipotézisek
megfogalmazása. A következõ lépés a vizsgálat tervezé-
se a hipotézisek ellenõrzésére. Ehhez szükséges a válto-
zók azonosítása, annak eldöntése, hogy mit vizsgálunk,
milyen tényezõket változtatunk, és melyek azok, ame-
lyeket rögzítünk. Ezt követi a kísérleti elrendezés kiala-
kítása, a vizsgálat menetének, eszközeinek megadása,
majd a vizsgálat kivitelezése. Az adatgyûjtés és az adat-
rögzítés módját is szükséges elõre megtervezni. Az ada-
tok elemzése, értelmezése, értékelése során eredménye-
inket összevetjük hipotéziseinkkel, majd megfogalmaz-
zuk következtetéseinket, a kutatási kérdésre adott vála-
szunkat. Az utolsó lépés a kutatás eredményeinek kom-
munikálása, a folyamatra történõ reflektálás. (A kuta-
tásalapú tanulás lépéseirõl, az azokhoz kapcsolódó kész-
ségekrõl és fejlõdésük indikátorairól részletesen lásd
Nagy L-né, Korom, Pásztor, Veres és B. Németh, 2015; a
kérdéstípusokról, a hatékony kérdezésrõl Veres, 2010; a
természetmegismerési kompetencia fejlesztésérõl Nagy
L.-né, 2008). 

A kutatásnak a tanári irányítás mértékétõl és a tanu-
lók önálló tevékenységének arányától függõen három fõ
típusa van (Tafoya, Sunal és Knecht, 1980). A strukturált
kutatás során a legnagyobb mértékû a tanári irányítás, õ
fogalmazza meg a kutatási kérdést, biztosítja a kísérlet-
hez szükséges feltételeket, meghatározza a kísérlet me-
netét, a tanulók a kísérletet, az adatok elemzését, a kö-
vetkeztetések megfogalmazását önállóan vagy tanári se-
gítséggel végzik. Az eredmények kommunikálása a tanu-
lók feladata. Az irányított kutatás esetében már csak a
probléma és a kérdés megfogalmazását végzi a tanár, eset-
leg a kísérletek tervezésében, a feltételek biztosításában
segít. Nyitott kutatás esetén a kutatási folyamat vala-
mennyi lépését a tanulók önállóan végzik, a tanár csak
segítõ, facilitátor szerepet tölt be.

A felsorolt három kutatási típus bevezetése fokozato-
san történhet, kisiskoláskorban a strukturált kutatás
javasolt. Kezdetben még nem feltétlenül a teljes ciklus
megvalósítása a cél, egy-egy eleme külön is beépíthetõ a
tanulás menetébe.

A kutatási készségek 
fejlõdése kisiskoláskorban

A kutatásalapú tanulás során számos készség fejleszt-
hetõ, ezeket kutatási készségeknek is szokás nevezni
(lásd pl. Frad, Lee, Sutman és Saxton, 2001; Wenning,
2007). Ilyenek például a problémafelvetés, hipotézisal-
kotás, kérdezés, vizsgálat tervezése, a kísérletezés manu-
ális készségei, megfigyelés, adatrögzítés, adatelemzés,
következtetés, kommunikáció. A kutatási készségek fo-
kozatosan, a tanulók által végzett tevékenységek révén,
de nem feltétlenül egyidejûleg fejlõdnek (Piekny és
Maehler, 2013). Tudatos fejlesztésükhöz mérlegelni
kell, hogy a tananyag melyik része alkalmas a kutatás-
alapú módszert alkalmazó feldolgozásra, és figyelni kell

arra, hogy a feladatok igazodjanak a tanulók kognitív
fejlettségéhez.

Az utóbbi évtizedek kutatásai rámutattak arra, hogy
felülvizsgálatra szorulnak azok a tradicionális néze-
tek, amelyek szerint a gyermekek nem képesek egy kí-
sérleti elrendezés megértésére, a tudományos megis-
merésre. Számos kutatási készség elemi szinten kisisko-
láskorban is kialakítható, a természettudományos meg-
ismerés módszerei fokozatosan megismertethetõk. Már
óvodában elkezdõdhet ez a folyamat, ahol a gyerekek fel-
ismerhetik, hogy õk is lehetnek „kis természettudósok”.
Az óvodások, kisiskolások képesek felfedezni számukra
új dolgokat, de nem tudják még pontosan, hogy mi a kí-
sérlet, mitõl lesz tudományos egy kísérlet, milyen össze-
függés van a tudósok elképzelései és az általuk végzett
megfigyelések, vizsgálatok között. Nem értik még a ter-
mészettudományos módszer lényegét (a kísérletek mint
az elméleti elképzelések empirikus tesztjei), illetve az el-
méletek szerepét a hipotézisekben és a kísérletekben. A
tudomány mûködésének megértése ebben az életkori
szakaszban egy-egy konkrét tevékenységben vagy a tény-
szerû ismeretek összegyûjtésében nyilvánul meg (Carey,
Evans, Honda, Jay és Unger, 1989).

A kisiskolások is képesek megtanulni a hipotézisek al-
kotását és a bizonyítékok értékelését, de a kísérletezés
nehéz számukra. Megértik a kísérletezés folyamatának
néhány lépését, de nem mindet. Képesek egyszerû kísér-
leteket elvégezni, esetleg megtervezni, de nem tudnak
több változót kezelni, és nem tudják azonosítani a válto-
zást okozó hatást. Ebben az életkorban már felfedezik az
adatokban megjelenõ szabályszerûségeket, a közöttük
lévõ összefüggéseket, és képesek az általánosításra is
(Van der Graaf, Segers és Verhoeven, 2015). A bizonyíték
értékeléséhez szükség van a tapasztalat és a hipotézis
elkülönítésére, ami ebben az életkorban tanári támo-
gatást igényel.

Példa egy kutatásalapú
foglalkozásra:
A növények növekedésének,
fejlõdésének feltételei

Ebben a részben egy konkrét példán mutatjuk be a ku-
tatásalapú tanulás lehetséges beépítési módját a tan-
anyag feldolgozásába Beverley (2002) foglalkozásterve
alapján. A tanítást fázisokra bontva tervezhetjük és va-
lósíthatjuk meg, az adott tanulócsoport jellemzõinek fi-
gyelembevételével. A foglalkozás két tanórát igényel, a
közöttük eltelt idõben a megfigyeléseket a gyerekek az is-
kolában vagy otthon is elvégezhetik. A foglalkozás kez-
deti lépései önmagukban is megvalósíthatók.

Gyûjtés, szervezés
Mi az, amit már tudunk a témáról?
A foglalkozás elején a brainstorming módszer alkal-

mazásával frontális vagy csoportmunkában összegyûjt-
jük, mit tudnak a gyerekek a növényekrõl. A felmerült
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asszociációkat, fogalmakat a ’növények’ felirat köré ír-
juk, vagy rajzoltatjuk a gyerekekkel. Megvitatjuk a fel-
merült ötleteket, melyekhez kapcsolódva (pl. mag, ter-
més, víz, napraforgó) az óra témája felé tereljük a megbe-
szélést.

Azonosítás
Mit szeretnénk megtudni?
Ahhoz, hogy eljussunk a megválaszolandó kérdés

megfogalmazásához, aktiváljuk a magokhoz és a növé-
nyek fejlõdéséhez kapcsolódó elõzetes tudást. Majd arra
ösztönözzük a gyerekeket, hogy fogalmazzanak meg a
növények fejlõdésével, növekedésével kapcsolatban
olyan kérdéseket, amelyekre szeretnének választ kapni.
A kérdéseket összegyûjtjük (2. ábra), megvitatjuk.

Alkotás
„Mi a kérdésünk?” „Milyen elképzeléseink van-

nak?”
A következõ lépésben arra ösztönözzük a gyerekeket,

hogy fogalmazzanak meg egy kulcskérdést, amelyre sze-
retnék megkeresni a választ. A közös megbeszélés után
véglegesítjük a kutatási kérdést. Ezután összegyûjtjük a
tanulók elképzeléseit (hipotéziseit) erre vonatkozóan. A
kutatási kérdést és a megállapításokat vizualizálhatjuk a
témához kapcsolódó rajzzal (3. ábra).

Döntés
„Hogyan tudjuk megválaszolni a kérdésünket?”

Mit tegyünk?”
Beszéljük meg, hogy milyen módszert alkalmazhatunk

kérdésünk megválaszolásához. Például ebben az esetben
felmerülhet, hogy végezzünk vizsgálatot, ültessünk ma-
gokat és vizsgáljuk a növekedésüket különbözõ feltéte-
lek között, illetve olvassuk el a magok tasakján lévõ in-
formációt, vagy kérjünk egy szakembertõl tanácsot. Ha a
vizsgálatot választjuk, akkor lehetõség lesz arra, hogy a
tanulók kísérletezzenek.

Megvalósítás
„Csináljuk meg!”
A tanulók életkorától, kísérletezési készségeik fejlett-

ségétõl függõen dönthetjük el, hogy mennyi segítséget
nyújtunk a vizsgálat tervezéséhez, kivitelezéséhez, a ta-
pasztalatok rögzítéséhez. Kisiskolásoknál még problé-
mát jelent a kísérlet megtervezése a változók azonosítása
és kontrollja miatt. Döntsük el, hogy mik legyenek a rög-
zített változók, és melyek azok, amelyeket változtatunk.
Rögzített változó lehet a mag fajtája (pl. napraforgómag),
a talaj és a cserép tulajdonságai, a mag helyzete a föld-
ben, az egy cserépbe kerülõ magok száma és a környezeti
tényezõk közül például a hõmérséklet. Változtathatjuk a
víz és/vagy a fény mennyiségét. Ebben az életkorban
kettõnél több tényezõ hatását ne vizsgáljuk. A kísérle-
ti elrendezés kialakítása kombinatorikai feladat, az ösz-
szes lehetséges elrendezést össze kell gyûjteni. Például
két feltétel esetén négy kísérleti minta szükséges (öntöz-
zük, kap fényt / öntözzük, nem kap fényt / nem öntözzük,
kap fényt / nem öntözzük, nem kap fényt). A kísérleti
mintákat számozzuk meg, és feliratozzuk. A vizsgálathoz
szükséges anyagokat, eszközöket a tanárnak kell biztosí-
tania, és útmutatást kell adnia a magok ültetéséhez, gon-
dozásához a különbözõ feltételek esetén.

A megfigyelésekhez, a tapasztalatok rögzítéséhez is se-
gítség szükséges. Beszéljük meg, mit tudunk megfigyelni,
mérni, milyen idõközönként célszerû adatokat gyûjteni,
és hogyan tudjuk azokat rendszerezve rögzíteni. Segíthet
egy megfigyelési napló (4. ábra), amelyet a gyerekek a
kezdeti útmutatás alapján önállóan is vezethetnek.

2. ábra. Tanulói kérdések listája

3. ábra. A kutatás kulcskérdése és a tanulók elõrejelzései
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4. ábra. A tapasztalatok rögzítésének lehetséges módja

Értékelés
„Milyen eredményre jutottunk?”
A tanulók csoportmunkában megbeszélik a naplóban

rögzített tapasztalatokat, és megfogalmazzák, hogy mi-
lyen választ adnak a kutatási kérdésre.

Kommunikáció
„Beszéljük meg!”
A csoportok bemutatják eredményeiket, és a tanár

irányításával megmagyarázzák a tapasztalatokat, közö-
sen megfogalmazzák a következtetést. A tanulók ezután
kiegészítik az újonnan felfedezett, megfogalmazott isme-
retekkel az eredeti gondolattérképüket.

Összegzés
A természettudomány tanulásának kezdeti szakaszá-

ban alapvetõ cél, hogy megmaradjon a gyerekek termé-
szetes kíváncsisága, a természeti jelenségek, folyamatok
megismerésének vágya. A tananyag információközlõ,
frontális feldolgozása akadályozhatja a kutatás, vizs-
gálódás folyamatának fejlõdését, a tanulók egyre ke-
vésbé lesznek hajlandók kérdezni és a kérdéseikre vá-
laszt keresni, ahogy haladnak elõre a tanulmányaik-
ban. Ha nem vonjuk be õket aktívan a megismerési
folyamatba, hamar megtanulják, hogy nem kérdése-
ket kell feltenni, hanem az elvárt válaszokat kell meg-
tanulni és visszaadni.

Tanulmányunkban egy példát mutattunk a kutatás-
alapú tanulás elemeinek kisiskoláskori alkalmazására, a
kutatási készségek fejlesztésére. Bár a kutatásalapú ta-
nulásra helyeztük a hangsúlyt, kiemeljük, hogy ezt a meg-
közelítést célszerû más módszerekkel kombinálni, az ok-
tatás céljának megfelelõen. Ha a kutatásalapú tanulást
választjuk, kisiskoláskorban elsõsorban a strukturált ku-
tatást alkalmazzuk, és ha szükséges, explicit módon ma-
gyarázzunk el bizonyos lépéseket. A kutatásalapú tanu-
lás egyénileg, párban vagy kisebb csoportban is megvaló-
sulhat egyszerû eszközökkel, anyagokkal végzett tevé-
kenységek révén. A tanulók munkáját jól strukturált fel-
adatlappal is segíthetjük. Fontos szerepet kap a tanulói

kérdések, ötletek, magyarázatok támogatása, az ered-
mények mellett a hibás adatok vagy téves következte-
tések megvitatása, valamint a tanulói, tanári reflexió az
elvégzett kutatással kapcsolatban.

A kutatásalapú tanításban a pedagógus irányító szere-
pe átalakul, többnyire segítõként van jelen a tanórán.
Ahhoz, hogy ez a szerep eredményes legyen, fokozatosan
adjunk egyre nagyobb teret a gyerekeknek az önálló mun-
kára. Emellett gondoljuk át, hogy a csoportmunka során
hogyan tudjuk differenciáltan alkalmazni a tanulók irá-
nyításának, segítésének, támogatásának módszereit.
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Fonyódi Gábor

ÁÁrruullkkooddóó  hhiibbáákk
A szórólapok szereplõi bankrablásban, zsarolásban vettek részt. Minden szórólapon egy helyesírá-
si hibát találsz. A hibák segítenek kideríteni, ki milyen bûncselekményben vett részt és kik voltak
a társai. Keresd meg a hibákat a szórólapokon, majd a fenyegetõ, zsaroló írásokban. Az elkövetõk
ugyanazt a fajta hibát ejtették mindkét helyen. Mit követtek el? Kivel követték el tettüket?

Detektíviskola

Olyan helyesírási hibákat találhatsz itt, amiket a számítógép nem jelöl hibának, tehát: 
Többet ésszel, mint számítógéppel!
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban meg-
jelent cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisz-
tikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt for-
málhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, ame-
lyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói ösz-
szetételû intézményben dolgozunk. 
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradha-
tunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdeké-
ben, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk ja-
vaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK

Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzété-
telére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasz-
talatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyá-
ban hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés. 

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT
Lájkoljon minket Facebookon is:

www.facebook.com/tanitonline.hu
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